


॥ ভূমিকা 

. বাল্যকাল হইতেই রামতন্থ লাহিড়ী মহাশয়ের নাম আমার নিকট 
সুপরিচিত | লাহিড়ী মহাশয় আমার পুজ্যপাদ মাতামহ স্বর্গীয় হরচন্তন্যায়রত্ু 
মহাশয়ের নিকট কিছুদিন বাড়ীতে পড়িয়াছিলেন। কতদিন এবং কোন্ 
সময়ে, তাহা বলিতে পারি না । কিন্তু তাহার ফল এই হইয়াছিল যে, সেই 
স্বপ্লকাল মধ্যে আমার মাতামহ তাহার শিষ্বের এমন কিছু গুণ দেখিয়াছিলেন 
যাহাতে তাহাকে ভূলিতে পারেন নাই; সর্বদ] তাহার প্রশংসা করিতেন। 
এইবূপে শৈশব হইতেই আমার পিতা মাতার মুখে রামতন্ লাহিড়ী মহাশয়ের 
প্রশংস! শুনিয়। আসিতেছি। উত্তরকালে বড় হইয়া ও কলিকাতাতে আসিয় 
যত!ধলাককে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলাম, তন্মধ্যে এই সাধু পুরুষ একজন। 
"্১র প্রতি বিধাতার এই এক কৃপা ষে, আমি যত মানুষকে অন্তরের সহিত 
প্রীতি ও শ্রদ্ধা করিয়াছি এবং দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছি, কোন না! কোনও 
স্থত্রে তাহাদের অধিকাঁংশকেই দেখিয়াছি । 

১৮৬৪ সালে যখন লাহিড়ী মহাশয়ের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হইল, 
তখন যেমন চুম্বকে লৌহকে টানে, তেমনি তিনি আমাকে টানিয়া লইলেন। 
আমাকে একেবারে আপনার লোক করিয়া ফেলিলেন। তদবধি তাহার 
পরিবার পরিজন, আত্মীয় স্বজন, সকলেই আমাকে আত্মীয় বলিয়৷ লইয়াছেন। 
ইহা তাহাদের সদাশয়তার প্রমাণ । ৰ 
_. তাহার শ্রাদ্ধবানরে সমাগত ভদ্রলোকদিগের অনেকেই এই ইচ্ছা প্রকাশ 
করিলেন যে, তাহার একখানি জীবন-চরিত লিখিত হয়। তাহার পুত্র 
খশরৎকুমারও আমাকে সে বিষয়ে অনুরোধ করিলেন। গৃহে আসিয়! ভাবিত্ে 
ভাবিতে তাহার একখানি জীবন-চরিত লিখিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু অগ্রে 
ভাবিয়াছিলাম বিশেষ ভাবে তাহার অনুরক্ত ব্যক্তিগণের জন্য একখানি 
ক্ষুদীকার জীবন-চরিত লিখিব। (ধাহারা প্রকাশ্ঠ ভাবে কখনও কোনও 
লোকহিতকর কাধ্যে অগ্রণী হন নাই, যাহাদের গুণাবলী বনজাত কুস্থমের 
্ভায় কেবলমাত্র কতিপয় হৃদয়কে আমোদিত করিয়াছে,  ধাহাদ্দের জীবন. 
ব্যাপ্তিত্কে বড় না হইয়া কেবলমাত্র গভীরতাতেই বড় ছিল তাহাদের জট 
এই প্রকারেই লিখিত হওয়া ভাল; কারণ সাধুতার রসাস্বাদন," 
মান্গুষেই করে, অপরে সেরূপ করে না) যে কথা শুনিয়া বা যে ক 
একজন মুগ্ধ হয়, অপরের নিকট তাহ হয় ত পাগলামি মাত্র। 
'দন্থরাগী লোকদিগের জন্যই লিখিতে আরস্ত করিয়াছিল! 



মনে হুইল, লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবনের প্রথমোগ্কমে রামমোহন রায়, 
ডেভিড হেয়ার ও ডিরোজিও, নব্যবঙ্গের এই তিন দীক্ষাগ্ডরু তাহাদিগকে 
যে মন্ত্রে দীক্ষিত করেন, সেই মন্ত্রের প্রভীবেই বঙ্গলমীজের সর্ববিধ উন্নতি 
ঘটিয়াছে; এবং সেই প্রভাব এই স্থদুর সময় পর্য্যন্ত লক্ষিত হইতেছে । আর্বার 
সেই উন্নতির শৌতের সঙ্গে সে আসিয়াছেন, অগ্রসর হইয়া অত্যগ্রসর দলের 
সঙ্গে মিশিয়াছেন, এরূপ ছুই একটি মাত্র মানুষ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে লাহিড়ী 
মহাশয় একজন। অতএব তাহার জীবন-চরিত লিখিতে গেলে, বঙ্গদেশের 
আভ্যন্তরীণ ইতিবৃত্বকে বাদ দিয়! লেখা যায় না। তাই বঙ্গদেশের আভ্যন্তরীণ 
সামাজিক ইতিবৃত্বের বিবরণ দিতে প্রবৃত্ত হইতে হইল 1%1 

ইহার আর একটু কারণও আছে। আমার পূর্ববর্তী কোন কোনও লেখক 
ভিরোজিও ও তাহার শিষ্বদলের প্রতি বিশেষ অবিচার করিয়াছেন। তীহারা 
ইহাদিগকে নান্তিক ও সমাজ-বিপ্লবেচ্ছু যথেচ্ছাচারী লোক বলিয়া ঘোষণ! 
করিয়াছেন। এরূপ অমূলক অপবাদ আর হইতে পারে না। 

ডিরোজিওর ছাত্রবুন্দের মধ্যে যদি কেহ গুরুর সমগ্র-ভাব পাইয়া থাকেন, 
যদি কেহ চিরদিন গুরুকে হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া পুজা করিয়া! থাকেনঃ 
তবে তাহা রামতন্ন লাহিড়ী । পাঠক ! এই গ্রন্থে দেখিবেন ঈশ্বরে তাহার, 
কি বিমল ভক্তি ছিল। আমার্দের গৃহে যখন তিনি বাস করিতেন, তখন। 
সর্বদা দেখিতাম যে, অতি প্রত্যুষে তিনি উঠিয়াছেন, এটি ওটি করিতেছেন 
এবং গুন্ গুন্ স্বরে গাইতেছেন--“মন সদা! কর তীর সাধন1”। আমার বিশ্বাস, 
এই সাধনা তার নিরন্তর চলিত। এই কি নান্তিক গুরুর নাস্তিক শিশ্ঠ ? 
অতএব প্রকৃত অবস্থা কি, তাহ দেখাইয়! ইহাদ্িগকে অকারণ অপবাদ হইতে 
রক্ষা করাও আমার অন্তর উদ্দেশ্ত। কিন্তু তাহার ফল চরমে যাহা দীড়াইয়াছে। 
তাহা সকলেই অনুভব করিবেন। স্থানে স্থানে বাহিরের কথা গ্রককৃত ব্ষিযু 
অপেক্ষা অধিক হইয়া পড়িয়াছে। যাহ হউক, সম্তোষের কারণ এইমাত্র যে 
যে সকল মানুষ, যে সকল ঘটনা ও যে সকল অবস্থা চলিয়া গিয়াছে ও 
যাইতেছে, তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাঁখা গেল, ভবিষ্যতে, 
কাহারও কাজে লাগিতে পারে। তৎপরে প্রসঙ্গক্রমে যে ঘটনা বা যে মামুষের, 
উল্লেখ আবশ্তক হইয়াছে, তৎসন্বন্ধে জ্ঞাতব্য ব্ষিয় যথাসাধ্য সংগ্রহ করিয়া 
দিবার চেষ্টা করিয়াছি। তাহাতেও আছ্ুসঙ্গিক কথার পরিমাণ বদ্ধিত. 
হইয়াছে । এজন্য বু অন্বেষণ ও বন্থুল গ্রস্থ পাঠ করিতে হইয়াছে । বিলঙ্ছে 
ইহাঁও একটা কারণ। আমি ইহা নিজেই অগ্কভবক্ররিতেছি যে, এই প্রথ' 
সংস্করণে অনেক ভ্রম প্রমাদ ও ক্রটী থাকিয়া গেল। যদ্দি জীবদাশায় দ্বিতী 
হস্করণ করিবার অবসর আনে, তবে সে সকল সংশোধন করা যাইবে । 

মোটের উপর, এই সাধু পুরুষের জীবনচরিত আলোচনা করিয়া 
উপদেশ লকলেই গাইবেন। এ সূংসাঁরে যে খেলে সে কাণা কড়ি : 



খেলে, যে ভাল হইতে চায়, ভাল থাকিতে চায়, তার জন্য পথ সর্বদাই 
উন্মুক্ত । এত দারিত্র্য, এত সংগ্রাম, কয়জন লোকের জীবনে ঘটিয়াছে? এত 
পাপ প্রলোৌভনের মধ্যে কয়জন বান করিয়াছে? এত' কুসঙ্জ কয়জন 
দেখিয়াছে? অথচ সর্বত্র, সর্বকালে ও সর্ধবাবস্থাতে এত ভাল কয়জন 
থাকিতে পারিয়াছে? তিনি সকল দলের, সকল রঙ্গের, লৌকের সহিত 

মিশিতেন) কিন্তু তাহাদের মত হইয়া মিশিতেন নাঁ। কন্তবী যেমন যে 
ঘরে থাকে সেই ঘরকে আমোদিত করে, তেমনি তিনি যে দলে মিশিতেন, 
যে ঘরে গিয়া বসিতেন, সেখানে এক প্রকার অনির্দেশ্ত অথচ হৃদয়-মনের 
পবিভ্রতা-বিধায়ক বায়ু প্রবাহিত হইত। তিনি যেন মানুষকে ভাল করিয়া 
সেই সময়ের জন্য আপনার মত করিয়া লইতেন। অথচ তিনি নিজে তাহা 
বুঝিতে পারিতেন না। এই যে নিজের অজ্ঞাত প্রক্ৃতি-নিহিত সাধুতা, 
ইহাই তাহার চরিত্রের প্রধান আকর্মণ ছিল! ইহার মূল্য ভাষাতে কে ব্যক্ত 
করিতে পারে? এই সাধুতার ছবি একবার দেখিলে আর ভুল! যায় না। 
রামতন্ছ লাহিড়ী মহাঁশয়কে ধীহারা একবার দেখিয়াছেন, তীহারাও আর 

"ভুলিতে পারিবেন না। এই গ্রন্থের অতিরিক্তের মধ্যে লাহিড়ী মহাশয়ের 
 হুযোগ্য ছাত্র কোন্নগরবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন বন্থ মহাশয়ের একখানা 
পত্র প্রকাশিত হইল। দেখিলে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন তিনি তাহার 
গুরুকে কি ভাবে ম্মরণ করিতেছেন। এইরূপে অনেকের স্মৃতিতে তিনি 
জাগরক রহিয়াছেন এবং চিরদিন থাকিবেন। ইতি | 

বালীগঞ্জ 
১১ই ডিসেম্বর, ১৯০৩ শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী 



॥ দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা ॥ 

রামতন্থু লাহিড়ীর জীবন-চরিত ও তদানীন্তন বঙ্গসমাজ নামক গ্রন্থের 
দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল । এ সংস্করণে পূর্বকার কোন কোনও বিষয় 
পরিত্যক্ত হইয়াছে; আবার অনেক নৃতন বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রথম 
সংস্করণ বাহির হইলে পাঠকগণের মধ্যে কেহ কেহ অম্ুগ্রহ করিয়া কতকগুলি 
্রপ্রমাদ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এ সংস্করণে তাহার অনেকগুলি দুর 
করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে । তথাপি এ সংস্করণটি যে নির্দোষ হইল এমন 
মনে করা যায় না। জীবিত কালের মধ্যে যদি তৃতীয় সংস্করণের সময় আসে, 
তবে বর্ণনীয় বিষয়গুলি আরও নির্দোষ করা যাইতে পারিবে । 

মনে এই একটা সন্তোষ রহিল যে, বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিবৃত্তের কয়েক 
অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়ের কিয়দংশ রাখিয়া গেলাম; 'এবং যে সকল মানুষ 
জন্মিয়া বঙ্গদেশকে লৌকচক্ষে উন্নত করিয়াছেন তাহাদের জীবনের স্থুল স্থূল 
কথা রাখিয়া! গেলাম । 

এই গ্রস্থ প্রণয়নে ও প্রকাশে অনেকে আমার সাহায্য করিয়াছেন। 
বিশেষ ভাবে তাহাদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ না করিয়া সাধারণভাবে 
তাহার্দের মকলকে ধন্যবাদ দিতেছি । তাহাদের সাহায্য ব্যতীত এরূপ কার্য 
আমার দ্বার! সম্পাদিত হইত না। ইতি 

কলিকাতা 
১৩ই মার্চ, ১৯০৯ | শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী 



সূচীপত্র 

প্রথম পরিচ্ছেদ 

॥ কৃষ্ণনগর, কৃষ্ণনগরের রাজবংশ ও কৃষ্জনগরে লাহিড়ীদিগের বাস ॥ ৯--২৭ 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 

॥ রামতন্থ লাহিড়ী মহাশয়ের জন্ম, শৈশব, বাল্যদশ। ও কৃঙ্চনগরের তদানীস্তন 
সামাজিক অবস্থা ॥ ২৭-_-৪৪ 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

॥ লাহিড়ী মহাশয়ের কলিকাতা আগমন ও বিষ্ারস্ভ। ক্কলিকাতার তদানীস্তন 
অবস্থ! ও ইহার প্রধান ব্যক্তিগণ ॥ ৪৪-_-৬৯ . 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
1/বজদেশে শিক্ষাবিষ্তার, ইংরাজী শিক্ষার অভ্যুদয় ও হিদ্দুকালেজের সংক্ষিপ্ত 
ইতিবৃত্ত ॥ ৬৯-__৯০ 

পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
1 প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ষণ ও ঘোর সামাজিক বিপ্লবের সৃচনা ॥ ৯১--১০৮ 

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
॥ রামতন্নু লাহিড়ীর যৌবন-স্হদগণ বাঁ “নব্যবজের প্রথম যুগের 
নেতৃবৃন্দ ॥ ১০৮--১৩৭ 

সগুম পরিচ্ছেদ 

ইংরাজী শিক্ষার প্রতিষ্ঠাকাল; ১৮৩৪ সাল হইতে ১৮৪৫ সাল 
পর্য্যস্ত ॥ ১৩৭-_-১৬০ 

অষ্টম পরিচ্ছেদ 
7বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন ; ১৮৪৬--১৮৫৩ পধ্যন্ত ॥ ১৬০--১৮৭ 

/ ফাবম পরিচ্ছেদ 

॥ বি্ভাসাগর যুগ; সিপাহী-বিক্রোহের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত; বজে নীলের 

হাঙ্গাম।; রঙ্গালয়ের স্ছচনা ॥ ১৮৭--২২০ 

। দশম পরিচ্ছেদ 
ৰা ত্রাঙ্ষপমাজের নবোখান 7 ১৮৬০ হইন্ডে ৯৮৭০ সাল গৃর্যত্ত ॥ ২২০.-২৩৭ 



একাদশ পরিচ্ছেদ 
॥ নব্যবের ছবিতীয় যুগের নেতৃবৃন্দ ॥ ২৩৭--২৬৭ : 

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
4 ব্রা্মলমীজের প্রভাবের হ্রাস ও হিহ্দুধর্থের পুনরুখানের সুচনা! ; ১৮৭ হইত 

১৮৭৯ পর্যন্ত ॥ ২৬৭-_-২ ৭৯" 

জ্য়োদশ পরিচ্ছেদ 
'নব্যবনগের তৃতীয় যুগের নেতৃবৃন্দ ॥ ২৮০--৩১০ 

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 
॥ লাহিড়ী মহাশয়ের শেষজীবন; কৃষ্জঘগর বাস; পারিবারিক ছুর্ঘটনা_- 
পুত্রকন্তার অকাল মৃত্যু; ধের্যট ও ভগবন্তৃক্তি ॥ ৩১০--৩২৭ 

' পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
॥ কলিক'তি। আগমন্ ; বন্ধুগণমধ্যে যাপন ॥ হ্বর্গীরৌহণ। ॥ ৩২৭-_-৩৪০ 

পরিশিষ্ট 
॥ অতিরিক্ত পত্র ॥ ৩৪১-_-৩৪৮ 
॥ মোক্ষমূলর কৃত সমালোচনা! ॥ ৩৪৯---৩৫০ 

| নির্ঘণ্ট ॥ ৩৫১---৩৬০ 



গু গরিযছিদ 
কৃষ্খনগর কৃঝ্ণনগরের রাজবংশ ও কৃঞ্চনগরে 

লাহিড়ীদিগের বাস . 

যে লাহিড়ী পরিবার কৃষ্ণনগরের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, তাহাদের বিষয়ে 
কিছু বলিতে গেলে অগ্রে কুষ্জনগরের বিষয়ে কিছু বলিতে হয়; আবার 
রুষ্$ঘগরের বিষয়ে কিছু বলিতে গেলেই নদীয়ার রাজাদিগের বংশাবলী সন্বন্ধে 
কিছু বলিতে হয়; কারণ তীহাঁদিগকে লইয়াই কৃষ্ণনগর ; তীহারা ইহার, 
প্রতিষ্ঠাকর্তা ; তাহার! ইহার গৌরব) তাহীরাই ইহার শ্রসমুদ্ধির মৃল। 
কষ্ণনগরের রাজবংশের সহিত লাহিড়ী বংশীয়গণের বহুকালের যোগ। 
লাহিড়ীবংশের পুর্ধপুরুষগণ এই বংশের রাজগণের সাহায্যে ও তাহাদের 
আশ্রিত দেওয়ানদিগের সংশ্রবেই কষ্ণণগরে আসিয়াছিলেন। এতত্িন্ন এ 
বংশের অনেকে মধ্যে মধ্যে এই রাজপরিবারে উচ্চ উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া 
কাধ্য করিয়াছেন। বিশেষতঃ ভক্তিভাজন রামতন্থ লাহিড়ী মহাশয়ের সহিত 

শেষ তিন রাজার বিশেষ আত্মীয়তা ছিল। অতএব সর্বাগ্রে রুষ্নগরের 
রাজবংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে অগ্রসর হইতেছি। 

অষ্টাদশ শতাবীর প্রথম ভাগে কৃষ্ণনগর দক্ষিণবজের বাজধানী ছিল। 
এখনও কলিকাতার পরে কৃষ্ণনগর অপরাপর কতিপয় সমৃদ্ধিশীলী ও 
ঈভ্যতালোকসম্পন্ন প্রধান নগরের মধ্যে একটি প্রথম-শ্রেণী-গণ্য নগর। 
লিকাতাতে যে কিছু নূতন আলোচুন! উঠে যে।কছু চিন্তা বা ভাব-তরজ_ 
টিত হয়, তাহার আন্দোলন স্বরায় রুষ্নগরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে? এজ 
চলিকাতার সৃহিত কুষনগরের ঘনিষ্ঠ মানসিক ও আধ্যাত্মিক যোগ আছে। 
চক্তিভাজন রামতন্ লাহিড়ী মহাশয় বঙ্গদেশের যে নব যুগের ু চনা ও 
বকাশক্ষেত্রে গ্রাছুর্ভৃত হইয়াছিলেন সেই ক্ষেত্রের সমগ্রভাব হৃদয়ে ধারণ 
£রিতে হইলে কলিকাত। ও কৃষ্ণনগরের সামা।জক জীবনকে এক সঙ্গে দেখ 
আবশ্তক। এফারণেও কৃষ্ণনগর ও কৃষণনগরের রাজবংশের কিঞিৎ ইতিবৃত্ত 
অগ্রে বলার প্রয়োজন । উক্ত ইতিবৃত্ত আমি যথাসাধ্য সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণন 

| কিন্তু তাহা হইলেও মহারাজ কৃষচন্দ্র ও রাজ! শ্রশচন্দ্র এই রাজদয়ের 
সর অপেক্ষাকৃত সবিস্তরকূপে বণনা করিতে হইবে) কারণ ইহার! 

কি্ষনগরের শুধু কষণনগরের কেন সমগ্র নদীয়ার, খাডি খেতিগিনাত রর 
(বিশেষরূপে সহায়তা করিয়াছেন। . 



১, _ ক্লামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বসমাজ 

নদীয়ার রাজারা এদেশে বহুকাল স্ুপ্রসি্ধ। আমরা বাল্যকালে 
পুঞ্জিকাতে প্রথম পৃষ্ঠাতেই পড়িতাম *্শ্রীশচন্ত্র নৃূপতেরনুজ্জয়া” অর্থাৎ শ্রীশচন্ত্র 
গতির আজ্ঞা ক্রমে সংকলিত । অনুসন্ধান করিলেই শুনিতাম নদীয়ার রাজারা 
হিন্দুসমাজপতি, কুলধর্মের রক্ষক, ও গুণীগণের উৎসাহ দাতা । এই দেশীয় 
রাজগণ একসময়ে দেশের মহোৌপকার সাধন করিয়াছেন। যখন সমগ্র 
দেশ ঘবন রাঁজাদিগের করকবলিত হইয়া মুহমান হইতেছিল, তখন তাহার! 

স্বীয় মৃন্তকে ঝড়বুষ্টি সহিয়। দেশমধ্যে জ্ঞানী ও গুণীজনকে রক্ষা করিয়াছেন; 
'এবং শিল্প, সাহিত্য, কলাদির উৎসাহদীন করিয়াছেন। যবনাধিকার কালে 
দেশীয় রাজগণ অনেক পরিমাণে সর্বময় কর্তা ছিলেন। তাহাদের দেয় 
নির্ধারিত রাজন্ব দিলেই তীহারা স্বীয় অধিকার মধ্যে যথেচ্ছ বাস করিতে 
পারিতেন। স্থৃতরাং তাহারা পাত্র মিত্র সভাসদে পরিবেষ্টিত হইয়া সুখেই 
বাস করিতেন। জ্ঞানী ব্যক্তিগণ অনেক সময়ে ইহাদের আশ্রয়ে বাস করিয়া 
নিরাপদে শ্বীয় ্ বীয় প্রতিভাকে বিকাশ করিবার অবসর পাইতেন। ইহার 
নিদর্শন এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। এখনও পুরাতন রাজধানী সকলের 
সন্নিকটেই, বিষুপুরের স্থগায়ক ও কৃষ্ণনগরের স্থকারিকরদিগের ন্যায়, শিল্প 
সাহিত্যাদির ভগ্রাবশেষ দৃষ্ট হইতেছে। 

অষ্টাদশ শতাব্দীতে নদীয়া-রাজ কৃষ্ণচন্দ্র এ বিষয়ে মহাকীত্তি লাভ 
করিয়াছিলেন। বস্ততঃ, বিক্রমাদিত্যের রাজসভ। না থাকিলে যেমন আমরা 
কালিদাসের অপূর্ব্ব কীত্তি পাইতাম না, তেমনি গুণগ্রাহী কৃষ্চচন্দ্র রায়ের 
রাঁজসভা না থাকিলে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্জল পাইতাম না। 

১৬৮৬ শ্রীষ্টা্ধের ২৩শে ডিসেম্বর দিবসে ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর কার্যধ্যক্ষ 
জব চার্ণক বাঙ্গালার স্ুবাদীরের সহিত বিবাদ করিয়া, হুগলীর কু্টী পরিত্যাগ 
পুর্ববক, ত্রাহ্মণী পত্বী সমভিব্যাহারে, হুগলীর ১২ ক্রোশ দক্ষিণস্থিত গঙ্াতীরব্ত 
স্থতান্ুটী নামক গ্রামে আলিয়া এক নিশ্ববৃক্ষতলে আপনার শিবির ও নৃতন 
কুীর ভিত্তি স্থাপন করেন । তৎপরে চার্ণক কিছু দিনের জন্য সেখান হইতেও 
তাড়িত হইয়া! হিজলীর নিকটে গিয়া! কুঠী স্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু পুনরায় 
১৬৯০ সালের আগষ্ট মাসে ফিরিয়া আসিয়া স্বতানুটাতে কুঠী নির্মাণ করেন। 
ইহাই কালে মহানগরী কলিকাতারূপে পরিণত হইয়াছে। প্রথমে ইহা! একটি 
বাণিজ্যের স্থানমাত্র ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেই ইহা! ইংরাজ 
বেট মাজারে নি হয লেই সময় হইতে ইহার শ্রীবৃদ্ধি 
আরম্ভ হয়; এবং উনবিংশ র মধ্যেই ইহা! ভারতের একটি সর্বাগ্রগণ্য 
নগরীরূপে পরিগণিত হইয়াছে। কলিকাতার অভ্যুদয়ের পুর্ব্বে নবদ্ীপে 
রাজাদিগের রাজধানী কৃষ্চনগরই বজদেশের সর্ব প্রধান স্থান ছিল, এবং নদীয়া 
জেল! সকল প্রকার সভ্যতা ও শিষ্টাচারের উৎপত্তিস্থান ছিল। 'ককষ্ণনগরের 
রাক্বংশ এই সকল সগ্যতা ও. শিষ্টার্চারের উৎস-স্বূপ ছিলেন। যেমন 



' প্রথম পরিচ্ছে ঠ 

একদিকে নবদ্বীপবাসী পঞ্ডিতগণ জ্ঞান-প্রভা-দ্বারা দেশকে লমুজ্জল করিয়াছেন, 
এবং নবদ্বীপের সুখ্যাতি দেশ বিদেশে ব্যাথধ হইয়াছিল, তেমনি নদীয়া জেলার 
লোকের সভ্যতা শিষ্টাচার, স্থরসিকতা শিল্প-কুশলতা। সাহিত্যাঙ্ুরাগ প্রভৃতির 

খ্যাতি সর্বত্র গ্রচার হইয়াছিল। .পে রাজবংশের আশ্রয়ে থাকিয়া! নদীয়ার 
এই খ্যাতি প্রতিপত্তি হইয়াছিল তাহাদের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত অগ্রে দিতেছি । 

উক্ত রাজবংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই-_এবপ জনশ্রুতি যে, ১০৭৭ খ্রীষ্টাবে 
বঙ্লেশ্বর আদিশুর কোনও যজ্ঞ সম্পাদনার্থ কান্তকুজ হইতে পাচজন বেদজ্ঞ 
ব্রান্ষণ আনয়ন করেন। ভট্টনারায়ণ তাহাদের মধ্যে একজন। এই 
ভট্টনারায়ণ হইতে উনবিংশ পুরুষ পরে কাশীনাথ নামে 'একজন জন্ম গ্রহণ 
করেন। ইনি ভূম্যধিকারি ও ধনবান ছিলেন। বিক্রমপুর ইহাদের 
আদিস্থান ছিল। “কাশীনাথ সম্রাট আকবরের অধিকার কালে বাঙ্গালার 
নবাবের দৌরাত্ম্য বিক্রমপুর হইতে তাড়িত হন। পথে নবাবের 
সেনানীকর্তৃক ধৃত ও নিহত হন। কাশীনাথের আসন্ন-প্রসবা বিধবা পত্ধী 
আন্দুলিয়! নিবাসী, বাগওয়ান পরগণার জমিদার, হরেরুষ্ণ সমাদ্দারের ভবনে 
আশ্রয় প্রাপ্ত হন। সমাদ্দীরের ভবনে তাহার একটি পুত্র সন্তান জন্মে। 
তাহার নাম রামচন্দ্র রাখা হয়। নিঃসন্তান হরেক তাহাকে স্বীয় পুত্ররূপে 
গ্রহণ করিয়া তাহাকে সমাদ্দার উপাধি প্রদান করেন। রামচন্দ্র সমাদ্দারের 
চারিটি পুত্র তন্মধ্যে ভবানন্দই গ্ুপ্রসিদ্ধ। এই ভবানন্ৰ, বিদ্রোহী যশোহররাজ 
প্রতাপাদ্িত্যের দ্মনার্থে প্রেরিত, সম্রাট জাহাঙ্গিরের সেনাপতি রাজা 
ম্লানসিংহকে বিশেষ সাহাধ্য করেন। ভন্নিবন্ধন সম্রাট তাহার প্রতি প্রসন্ন 
₹ঁইয়া তাহাকে নবদ্বীপ প্রভৃতি কয়েকটি পরগণার জমিদারি ও মজুমদার 
পাধি প্রদান করেন। এই ভবানন্দ মজুমদার রুষ্ণনগরের রাজবংশের 
তিষ্ঠাকর্তা ৷ 

পুর্ব্বে মাটিয়ারি নামক স্থানে এই রাজবংশের রাজধানী ছিল। কিন্তু 
ভবানন্দের পৌত্র রাঘব বর্তমান কষ্ণনগরে রাজধানীর পত্তন করেন। তখন 
এ স্থানে রেউই নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। এ গ্রামে বহুসংখ্যক গোপ- 
জাতীয় লৌকের বাস ছিল। এ সকল গোপ মহাসমারোহ পূর্বক কৃষ্ণের 
পুজা করিত বলিয়! রাঘবের পুত্র রুদ্র রাজধানীর নাম কৃষ্ণনগর রাখিলেন 1৮ 
তদবধি কৃষ্ণনগর বঙ্গদেশের ইতিবুতে প্রসিদ্ধ স্থান হইয়া! উঠিল। তদবধি 

নগরই এই রাঁজগণের বাসস্থান হইয়া রহিয়াছে । কেবল মধ্যে মহারাজ 
চন্ত্র একবার মহারাষ্ত্রীয়দিগের উপদ্রবে উত্যক্ত হইয়া ক্ষ্জনগর পরিত্যাগ 

বর্ধক ইহার ছয় ক্রোশ দুরে, নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্জ্রের নামে শিবনিবাস 
[মক এক নগর স্থাপন করিয়া তাহাতে কিছ দিন.বাস করিয়াছিলেন। 
“বন্ত্রের পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্র শিবনিবাস ত্যাগ করিয়া ক্ঞ্ণনগরে অবস্থিত হন। 
ভীং রামতন্গ লাহিড়ী মহাশয়ের জন্মকালে ক্ষ্চনগর এ বাজবংশের 



রাজধানী ছিল। এক্ষণে ইন্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ের িিবাস নামক ষ্টেশন 
এ শিবনিবাসের পরিচয় দিতেছে! 

ভবানন্দ মভুমদারের সময় হইতে ইহাদের জমিদারি নিজ উন্নতি 
হইতে থাকে । অবশেষে কৃষ্ণচন্দ্র সময় ৮৪টি পরগণা এই বাজোর 
অন্তভূ্ত হয়। কবিবর ভারতচন্ত্র তাহার নিয়লিখিত বিবরণ দিয়াছেন 

অধিকার রাজার চৌরাণী পরগণা, 
খাড়ি জুড়ী আদি করি দপ্তরে গণনা ॥ 
রাজ্যের উত্তর সীমা মুরশিদাবাদ, 
পশ্চিমের সীম! গঙ্গ। ভাগীরথী খাদ । 
দক্ষিণের সীমা গঙ্গা-সাগরের ধার, 

পূর্বব সীম! ধুল্যাপুর বড় গঙ্গা পার ॥ * 

নদীয়ার রাজগণ এই বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধিকারী ছিলেন; বহু সংখ্যক 
পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য রাখিতেন ; সর্ধদাই দেশের অপরাপর 
রাজগণের সহিত ঘুদ্ধ বিগ্রহে প্রবৃত্ত থাকিতেন; এবং নামতঃ যবন 
বরাজাদিগের অধীনে থাকিয়াঁও সর্ব বিষয়ে স্বাধীন বাজার ন্াঁয় বাস করিতেন । 

এই রাজবংশের রাজগণের মধ্যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রই সমধিক প্রসিদ্ধ। 
রুদ্রের পুত্র রামজীবন ; রামজীবনের পুত্র রঘুরাম; রঘুরামের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র। 
১৭১৭ খ্রীষ্টাবে কৃষ্ণচন্দ্রেরু জন্ম হয়। ইহার জীবদদশীতেই বঙ্গদেশ মুসলমাঁন- 
রাজাদ্িগের হস্ত হইতে ইংরাজদিগের হস্তে নিপতিত হয়। এই কারণে ইহার 
জীবনবৃত্বান্ত কিঞ্চিৎ বিস্তারিতরূপে বর্ণন কর1 আবশ্াক বোধ হইতেছে । 

যখন রঘুরামের দেহীস্ত ( ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে ) হয়, তখন কৃষ্ণচজ্রের বয়ঃক্রম 
অষ্টাদশ বৎসর মাত্র ছিল। কিন্ত এই স্বল্প ব্য়সেই রুষ্ণচন্দ্রের কাধ্যকুশলতা| ও 
স্বীয় অভীষ্ট সাধনে চাতুরীর বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। এইরূপ জনরব 
তাহার পিতা কোনও অনির্দেশ্ত কারণে তাহাকে উত্তরাধিকারিত্বে বঞ্চিত 
করিয়! স্বীয় ভ্রাত1 রামগোপালকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী করিয়া যান। 
তদনুসারে রামগোপাল নবাব সন্নিধানে রাজ্যের অধিকার প্রার্থনা করেন । 
কৃষ্ণচন্দ্র নাকি এক অপুর্ব চাতুরী খেলিয়! স্বীয় পিতৃব্যকে বিষয়ে বঞ্চিত 
করিয়াছিলেন । 

ইহার কিছুকাল পরে বঙ্গদেশের দক্ষিণ বিভাগে মহারা্ট্ীয়দিগের . উপদ্রব 
অত্যন্ত প্রবল হয়। দিগ্লীর সম্রাট, মহারাষ্ট্রপতি, শিবাজীকে শান্ত রাখিবারু 
মানসে, তাহাকে দাক্ষিণাত্যের কোন কোন প্রদেশের চৌথ অর্থাৎ উৎপন্ন 
শস্যের চারিভাগের এক ভাগ দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। শিবাজীৰ! 
মৃত্যুর (১৬৮০ খ্রী) পরে একশতাব্দীর মধ্যেই একদিকে দা 
অভ্যর্থান অপরদিকে দিকলীশ্ববের,শক্তির অবসান হইল। অষ্টাদশ শত 
মধ্যভাগে নাগপুরবাসী মহারাষ্্ীর়গণ তাহাদের প্রাপ্য 'চৌথ আদায়ের 



পথম পরিজ 

ক্রিয়া দিল্ীর সম্রাটের অধিকারতুক্ত নানাস্থান আক্রমণ করিতে লাগিল। 
ক্রমে তাহাদের উপদ্রব বঙ্গদেশেও ব্যাপ্ত হইল। এই মহারাক্্ীয় উপদ্রব 
'বঙ্গদেশের ইতিহাসে বীর হাজাম। নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বর্গার হাঙগাম! 
বঙ্গদেশে ধনী দরিত্র সকলকেই ব্যতিব্যস্ত করিয়। তুলিয়াছিল। ১৭৪০ স্রীষ্টাকে' 
বাব আলিবদ্র্ণ খাঁ বাঙ্গালার নবাব পদে প্রতিঠিত হন | তাহার সময় 
হইতেই এই বঙ্গার হাঙ্গামা আরস্ত হয়। গঙ্গারু পূর্বপারের স্থান সকলে 
সমৃদ্ধিশালী নগর অধিক ছিল না বলিয়! বগীগণ প্রথমে সেদিকে দৃষ্টিপাত করে 
নাই। এজন্য পশ্চিম পারের অনেক লোক গঙ্গার পূর্ববপারে পলাইয়া আদে। 
অনেকে ফরাসভাঙ্গাতে ফরাসী্দিগের আশ্রয়ে আসিয়া বাস করে। অনেকে 
কলিকাতাতে ইংরেজদের শরণাপন্ন হয়। এই দময়েই বর্ধমানাধিপতি 
তিলকষাদের জননী পুত্রসহ পলাইয়া মূলাযোড়ের সন্নিহিত কউগাছি গ্রামে 
আসিয়া বাস করেন, সেখানে রাজভবনের গড এখনও বিদ্মানখ ক্রমে 
ব্গার! পূর্বপারেও পদার্পণ করিতে আরম্ভ করে। তখন রুলিকাতার 
চারিদিকে “মারহান্া ডিচ্” নামক পরিখা খনন করা হয়।” সেই সময়ে 
নদীয়াপতি কষ্ণচন্দ্র কোনও নিরাপদ স্থানে বাস করিবার অভিপ্রায়ে রুষ্চনগরের 
ছয় ক্রোশ উত্তরে একটি স্থান মনোনীত করিরা, সেখান্মে রাজধান স্থাপন 
করেন; এবং তাহার জ্যেষটপুত্র শিবচন্দ্রের নামে তাহার নাম শিবনিবাস 
রাখেন। এ নগরকে তিনি রাজপ্রাসাদ, দ্রেলমন্দির ও আত্মীয় কুটুদ্ের 
বাসভবনে পুর্ণ করিয়াছিলেন । “শিবনিবাসের দক্ষিণ দিকে কৃষ্ণপুর নামক 
এক গ্রাম পত্তন করিয়া তথায় বহুসংখ্যক গোঁপজাতির বসতি করান। 
তাহার! রাজসরকারে নানাবিধ কাধ্য করিত। এক্ষণে তাহার! কৃষ্ণপুরে 
গোড়ে! বলিয়া খ্যাত” নগরের এক ক্রোশ পুর্বব উত্তরে ইছামতী নদীতীরে 
এক গঞ্জ স্থাপন করেন এবং তাহার নাম কৃষ্ণগঞ্জ রাখেন। এ গঞ্জের নিকটস্থ 
গ্রামও কষ্ণগঞ্জ বলিয়। খ্যাত +৮ 

কষ্ণচন্দ্রের অধিকারের মধ্যকালে নবাব আলিবদর্ধ খ| পরলোক গমন 
করেন; এবং তাহার দৌহিত্র বিখ্যাত সিরাজদ্দৌল! বাঙ্গালার সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। সিরাজদ্দোলা স্বখস্রিয় তরলমতি অব্যবস্থিত-চিত্ত লোক 
ছিলেন। তাহার রাজত্বকালে তাহার বিবিধ অত্যাচারে রাজ্যের প্রধান 

প্রধান ব্যক্তিগণ উত্যক্ত হইয়া উঠিলেন; এবং কিরূপে তাহাকে সি*হাসনচ্যুত 
করিয়! যোগ্যতর কোনও ব্যক্তির হস্তে রাজাভার অর্পণ করিতে পারেন এই 
মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। মুশিদাবাদের জগৎশেঠ নামক একজন ধনবান 

ব্যক্তির ভবনে এই মন্ত্রণা-সভার' অধিবেশন হইতে লাগিল। এইরূপ জনশ্রুতি 
যে, রাজ! মহেন্দ্র, রাজ রাম নারায়ণ, রাজা রাজবল্পভ, রাজা কষ্দাস, 
শ্লীরজাফর প্রভৃতি প্রথমে এই মন্ত্রণার মধ্যে ছিলেন। তাহাদের দ্বারা আহত 
ছইয়! রষ্চন্দ্র পরে আসিয়া তাহাতে যোগ দেন ॥ এবং তীহারই পরামর্শ ক্রমে 



চু, রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 

ইংরাঁজদিগের সাহায্য প্রার্থনা করা স্থিরীকৃত হয়। কোনও কোনও ইতিহাস 
লেখক এই কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন । -তাহার। বলেন কৃষ্ণচন্দ্রের এই মন্্রণা 
সভার সহিত যোগ ছিল না। কিন্তু ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত-লেখক বলিয়াছেন 
কষ্ণনগরের বাজবাটাতে এ প্রবাদ চলিত আছে যে, পলাসী যুদ্ধের পর ক্লাইব 
সাহেব কষ্ণচন্দ্রকৃত সাহায্যের গ্রতিদানন্বরূপ তাহাকে গাচটি কামান উপহার 
দিয়াছিলেন। সে পাঁচটি কামান অগ্যাপি কৃষ্ণনগরের রাজবাটাতে বিদ্যমান 
আছে। 

নবাব সিরাজদ্দৌল! নিহত হুইলে আলিবদ্র খার জামাতা মীরজাফর 
'তদীয় সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এই সময় হইতে ইংরাজগণ বাঙ্গালার 
প্রকৃত শাসনকর্তী হইলেন বটে, কিন্ত রুষ্ণচন্দ্রের ছুঃখ সম্পূর্ণরূপে ঘুচিল না। 

? মীরজাফর অল্পদিনের মধ্যেই স্বীয় পুত্র মীর্রণকে রাজকীয়পদে অভিষিক্ত করিয়া 
নিজে রাজকার্ধ্য হইতে অবস্ত হইলেন। ১৭৬৩ খ্বীষ্টান্ধে বজ্রাঘাতে 
মীরণের মৃত্যু হইল; এবং মীরজাফরের জামাতা মীরকাসিম নবাবের পদে 
প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইংরাজদিগের সহিত মীরকাসিমেত্ মনোঁবাদ ঘটে। 
তিনি ইংরাজদিগের রাজধানী হইতে অপেক্ষাকৃত দুরে থাকিবার আশীক্ক 
মুজেরে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। ইহার পরে তিনি. দেশের মধ্যে 
যে যে বড় লোককে ইংরাজদের বন্ধু যনে করিতেন, বা ইংরাঁজদিগকে তুলিবার 
পক্ষে সহায় বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাহাদিগকে ধরিয়া মুেরের ছূর্গে 
বন্দী ও হত্যা করিতে প্রবৃত্ত হন। তদনুসারে কষ্ণচন্জ্র ও তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র 
শিবচন্দ্রকে মুঙ্গেরের দুর্গে কিছুদিন বন্দী করিয়া রাখেন। ইংরাজদিগের ভয়ে 
হঠাৎ মুঙ্গের ছাড়িয়া পলায়ন কর1 আবশ্তক না হইলে, মীরকাসিম বোধ হয় 
সপুত্র কষ্চন্দ্রকেও হত্যা করিতেন। কিন্তু ইংরাজেরা আসিয়া পড়াতে 
পিতাপুত্রে সে যাত্রা রক্ষা পাইয়াছিলেন । 

১৭৬৫ শ্রীষ্টান্ধে ইংরাজগণ দিল্লীর সম্রাট সাহ আলমের নিকট বাসি 
বিহার ও উড়িস্তা এই তিন প্রদ্দেশের দেওয়ানী সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া রাজন্বের 
উন্নতি বিধানে মনোযোগী হন। কিন্তু তাহাদের অনভিজ্ঞতাবশতঃ রাজন্ব 
সংক্রাস্ত সমুদয় কার্ধ্য ঘোর বিশখখলার মধ্যে পড়িয়া গেল। কি জানি কিরূপ 
াড়ায় এই ভয়ে জমিদারগণ প্রজাকুজের নিকট স্বীয় বাকি প্রাপ্য আদায় 
করিয়া লইতে লাগিলেন । অনেক গ্রজ! নিঃশ্ব হইয়া গেল। ইহার উপরে 
১৭৬৮ ও ১৭৬৯ এই ছুই বৎসর অনাবৃষ্টি হইয়া শস্যের সম্পূর্ণ ক্ষতি করিল? 
তাহার ফলম্বরূপ দেশে ভয়ানক মন্বস্তর উপস্থিত হইল একপ দুতিক্ষ এদেশে 
আর হয় নাই। ১২3৬ বঙ্গাবে ঘটিয়াছিল বলিয়া এই ছূর্ভিক্ “ছিয়াতুচুর 
ম্স্তর” নামে চিরদিন বাঙ্গালীর মনে মুদ্দিত হইয়! রহিয়াছে । সেই ভয়ানক 
যহামারীর বিশেষ বর্ণনা এখানে দেওয়া নিপ্রয়োজন। এই মাত্র বলিলেই 
যথেষ্ট হইধে যে, ১৭৭০ সালের জানুয়ারী হইতে আগষ্ট পর্যন্ত এই নয়মাসের 



প্রথম পরিচ্ছেদ... ১ 
[ধ্যে সমগ্র বঙ্গদেশে প্রায় এক কোটি লোকের এবং রেবলমা্র কলিকাত। 
গরে ১৫ই জুলাই হইতে ১৫ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৭৬৯০০ লোকের মৃত্যু হয় 
প হৃ়-বিদারক দৃশ্ঠ কেহ কখনও দেখে নাই। পথে ঘাটে, হাটে বাজারে, 
টানা খন্দে, দলে দলে মাঙষ মরিয়া পড়িয়া থারিত ফেলিবার লোক পাওয়া 
ইত না। আশ্চর্য্য বিষর এই, নব-প্রতিষ্টিত ইংরাজরাজগণ এই মহামারী 
নবারণের বিশেষ কোন উপায় অবলম্বন করেন নাই। | 

ইহার পরে ইংরাজ গবর্ণমেন্ট বঙজদেশকে নানা পরগণা? ঠ ভাগ করিয়া 
মিদারদিগের সহিত রাজন্বের নৃতন বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হন। সেই 
ময় কৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শিবচন্ত্রের নামে জমিদারির নৃতন বন্দোবস্ত 
₹রিয়।লন। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা এক দান পত্র লিখিয়া শিবচন্দ্রকে সমুদয় 
দমিারির মালিক করেন। তৎপরে কষ্ণনগরের এক ক্রোশ পুর্বে অলকানন্দ 
দীতীরে গঙ্গাবাস নামে এক স্থুরমা ভবন নিশ্মাণ করাইয়া! তথায় বাস করেন। 
এই স্থানে ১৭৮২ খ্রীষ্টাবে ৭৩ বৎসর বয়সে তাহার দেহাস্ত হয় । 

কষ্চচন্দ্রের দুই মহিষী ছিলেন। গ্রথমাঁর গর্ভে শিবচন্দ্র, ভৈরবচন্তর, হরচজ্জ, 
[হেশচন্্র ও ঈশানচন্ত্র এই পঞ্চ পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন) কনিষ্ঠার গর্ভে শডৃ- 

র জন্ম হয়। শভুচন্দ্র পিতার বিরুদ্ধাচারী হইয়া তাহার অপ্রিয় হইয়া- 
রি শিবচন্ত্র রাজপ প্রাপ্ত হইলে তিনি স্বীয় জননীর সহিত হরধাম 
ীমক স্থানে গিয়া বাস করিলেন । অপরেরা শিবনিবাসেই রহিলেন। এখনও 
বনিবাস ও হরধামে এই রাজবংশের শাখাঘয় বি্যমান আছে। 

কষণচন্দ্র কাধ্যক্ষম দৃ়চেতা অধ্যবসায়শীল লোক ছিলেন। তিনি যৌবনের 
রস্ত হইতেই যেরূপ বিপজ্জালে জড়িত হইয়াছিলেন এবং তীহার 
কার কালে রাজ্য মধ্যে যতপ্রকার বিপদ ঘটিয়াছিল, এরূপ কোনএ 

ব্যক্তির ভাগ্যে ঘটিতে দ্রেখা যায় না| অথচ কোনও বিপদ তাহাকে 

ভিভূত করিতে পারে নাই। অনীম প্রত্যুৎপন্নমতিত্বগুণে তিনি সমৃদয় 
পজ্জাল কাটিয়া বাহির হইতেন। চতুর্দিকে যখন বিপদ ঘিরিয়া আসিত 
নও তিনি পাত্রমিত্র-সভামদ লইয়া আমোদ প্রমোদে কালযাঁপন 
[তেন। গ্তণগ্রাহিত| ও গুণীগণের উৎসাহদান কার্যে ইনি বিক্রমাদিত্ের 
পিরণ করিয়াছিলেন। ইহার রাজসভা স্থপত্ডিত, স্ুকবি, স্থগায়ক ও 
সিকগণে পুর্ণ ছিল। ইহারহই অধিকার কালে নবদ্বীপে হরিরাম 
নিদ্কান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচম্পতি প্রভৃতি, গুপ্তিপাড়া গ্রামে প্রসিদ্ধ স্থকৰি 
বিঠিবিদ্যালক্কার প্রভৃতি, ব্রিবেণীতে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি, 
ইক রাধামোহন গোস্বামী প্রভৃতি, স্থপপ্ডিতগণ যশঃ-প্রভাতে বজদেশকে 
আ্িরিতেছিলেন। র রাজ! ইহাদের অনেককে বৃত্তি ও নিষ্ধর ভূমি- 
রি গিয়াছেন। ইহারই রাজসভাতে ০ ভারতচন্দ্র রায় গুণা- 
ইবিরীজিত ছিলেন। 
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ভারতচন্ত্র ১৬৩৪ শকে অর্থাৎ ১৭১২ গ্রীষ্টাবে ধর্ষমানাত্গত পেড়ো 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া, বাল্যে সংস্কৃত ও পারস্য ভাষ। শিক্ষা! পূর্ববঝ 
নানাদেশ পরিভ্রমণানস্তর, অবশেষে ফরাসভাঙ্গাতে ফরাসি রাজ্যের দেওয়' 

ইন্্নারায়ণ চৌধুরীর আশ্রয়ে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হন। কৃষ্ণচন্দ্র বির র 
উপলক্ষে মধ্যে মধ্যে ফরাসডাঙ্গাতে ইন্দ্রনীরায়ণ চৌধুরীর নিকট আসিতে য 
সেখানে তাহার সহিত ভারতের সাক্ষাৎ হয়। কৃষ্ণচন্দ্র তাহার গুণে আক 
হইয়! তাহাকে সঙ্গে করিয়া কষ্চনগরে লইয়া যান । এখানে রাজাদেশে তিনি 
“অন্নদামজল” রচনা করেন । এততিন্ন হালিসহর পরগণার অস্তর্গীত কুমারহ 
গ্রাম-বাসী বৈচ্থজাতীয় কবি স্তপ্রসিদ্ধ রামগ্রসাঁদ সেনও এই সময়ে প্রাছুভৃ্ঘ 
হন। তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ না হইয়াও তাহার সাহায্য লাভে বঞ্চিত হু; 

নাই। এই সময়েই গোপালভীড প্রভৃতি বিখ্যাত উপস্থিত বক্তা ও স্থুরসিকগণ 
কষ্ণচন্ররের সভাতে অধিষ্ঠিত ছিলেন । ইহা! বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় ন 
যে, বঙ্গদেশ যে আজিও ভারত সাম্রাজ্যের মধ্যে বিদ্যা, বুদ্ধি, স্থুরসিকত 
প্রভৃতির জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে, কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা তাহার পত্তন. 
ভূমিম্বরূপ ছিল । 

কিন্তু কৃষ্ণচন্্র প্রভৃতশক্তিশালী হইয়াও ধর্ম বা সমাজ সংস্কারের প্রতি 
সম্পূর্ণ উদ্দাসীন ছিলেন । এমন কি ষে প্রাচীন কুরীতি-জালে দেশ আবম 
ছিল, সে জালকে তিনি আরও দৃঢ় করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন ! ' এরূপ 
জনশ্রুতি আছে যে, রাজা রাজব্ল্লভ স্বীয় স্বল্পব্য়স্কা তনয়ার বৈধব্য-ছুঃখ দর্শনে 
কাতর হইয়! দেশ মধ্যে বিধবাঁবিবাহের প্রথ! প্রবন্তিত করিবার প্রয়াস 
পাইয়াছিলেন। কেবল কৃষ্ণচন্দ্রের গুপ্ত গ্রতিকূলতাচরণবশতঃই তিনি সে সংস্কার 
সাধনে কৃতকার্ধ্য হইতে পারেন লাই। ম্মার্ত ভট্রাচাধ্যের যে সকল বিধি 
ব্যবস্থার ভারে প্রাচীন বঙ্গলমাঁজ বহুদিন কেশ পাইতেছিল, কষ্টচন্দ্র সেই ভু 
লঘু না করিয়া বরং দুর্ববহ করিয়াছিলেন। এপ শুনিতে পাওয়া যায় তিনিই 
ষশোহর জেলাস্থ পিবালী ব্রাহ্মণদিগের উপবীত গ্রহণাধিকার রহিত করিয়া 
তাহাদিগকে জাত্যংশে অতি হীন করিয়া ফেলেন; এবং এ প্রদেশের 
বৈচ্চগণের উপবীত ধারণ নিষেধ করেন। এ জনশ্রুতি কতদুর সত্য তা 
বলিতে পারি না । ৃ 

রাজা কষ্চচন্দ্রেরে পরে রাজা শিবচন্দ্র, (১৭৮২ হইতে ১৭ 
তৎপরে রাজা ঈশ্বরচন্দ্র, (১৭৮৮ হইতে ১৮০২ পর্যন্ত ) নদীয়ার 

সনে আসীন হন। শিবচন্দ্র অতিশয় ধর্মনিষ্ উদার, ও স্ব 
ছিলেন। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র অমিতব্যয়ী ও উচ্ছঙ্খল প্র 
ছিলেন। তিনি অকারণ অনেক অর্থের অপব্যয় করিতেন 
একটি বানরের বিবাহ দিয়া লক্ষাধিক টাকা উড়াইয়াছিলেন 
সময় হইতেই বাকি খাক্সান্বার জন্য জমিদারি বিক্রয় হইতে তার 



প্রথম পরিচ্ছযে ও 

জন্ব আদায়ের সুব্যবস্থা বিধান, কৃষিকার্যের উন্নতি সাধন, ও. দুণ্তিক্ষাশঙ্কা 
বারণাদ্দির অক্তিপ্রায়ে, ১৭৮৬ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস বাহাছর এতদ্দেশীয় 

মিদারদিগের সহিত দশ বৎসরের জন্য বার্ষিক দেয় রাজস্ব নির্ধারণ করেন। 

ধা থাকে যে, বিলাতের কর্তৃপক্ষের অভিমত হইলে এই বন্দোবস্তই 
রস্থায়ী হইবে । তদন্ুসারে ১৭৯৩ সালে সেই বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হয়। 
থয়ে দশ বৎসরের জন্ত হইয়াছিল বলিয়া অগ্যাপি ইহা দশশাল! বন্দোবস্ত 

মে প্রসিদ্ধ। এই দশশাঁলা বন্দোবস্তের প্রচলন হইতেই বঙ্গদেশের অনেক 
মদ্ারের জমিদারি হাস হইতে লাগিল । মুসলমান নবাবদিগের সময়ে 
দও ভূম্যধিকারিগণ বাকি খাজানার জন্য সময়ে সময়ে কারারুদ্ধ ও নিগৃহীত 
তেন, তথাপি তাহাদের জমিদারি অক্ষুণ্ন থাকিত। সময়ে সময়ে নবাবের 
গাকটক্ষ পড়িলে নিষ্কৃতি লাভও করিতে পারিতেন। কিন্তু ইংরাঁজগণ 
কদিকে যেমন ভূম্যধিকারিগণের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলেন, 
পরদিকে তেমনি নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে রাজস্ব না দিলে জমিদারি নিলামে 

ঢাইবার নিয়ম প্রবন্তিত করিলেন । এই নিলামের কিস্তীর প্রভাবে অনেকের 
মদারি হস্তাস্তর হইয়। যাইতে লাগিল। তাই ক্ৃষ্তন্ররের সময় যে নদীয়া 
জ্যের ক্রমিক উন্নতি লক্ষিত হইয়াছিল, ঈশ্বরচন্দ্রের সময় হইতে তাহা 
লাষে চড়িতে লাগিল ও ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকিল। 

ঈশ্বরচন্দ্রের পর গিরীশচন্দ্র রাজা হন। ( ১৮০২ হইতে ১৮৪১ পধ্যন্ত )। 
রীশচন্ত্র রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া রাজকাধ্যে মনোনিবেশ না করিয়া ধর্মাহুষ্ঠানের 
ড়ম্বরে প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতে আরম্ভ করেন। পুর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে 
ওচন্দ্রের সময় ৮৪ পরগণা। নদীয়। রাজ্যের অন্তর্গত ছিল ; গিরীশচন্দ্রের সময়ে 
হা ৫1৭ খানি পরগণ ও কতকগুলি নিষ্কর গ্রামে ঈীড়াইল। এই রাজার 
য়ে ইহাদের জমিদারির সারভৃত প্রসিদ্ধ উড়া পরগণ! নিলাম হইয়া! যায়। 
ই দারুণ দুর্ঘটনার পর গিরীশচন্দ্র একজন তান্ত্রিক ব্রহ্মচারীর প্ররোচনায় 
তাস্ত স্ুরাসক্ত শু অমিতব্যয়ী হইয়া পড়েন। গিরীশচন্দ্র নিঃসস্তান হওয়াতে 
চটি দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন ও তাহার নাম শ্রীশচন্দ্র রাখেন। এই দত্তক 
ঘকে জমিদারির ভার দিয়া ১৮৪১ শ্রীষ্টাবে গিরীশচন্ত্র লোকাস্তরিত হন। 
টরুষদিগের হায় এই রাজাও গুণীগণের উৎ্সাহদাতা, কাব্যরসামোদী ও 
্টাদির অভিজ্ঞ ছিলেন। ইহার অধিকার কালে দিল্লীর প্রসিদ্ধ গায়ক 
মী খা ও তাহার তিন জুবিখ্যাত পুত্র মিয়া খা, হস্ম, থা ও দেলাওর খা 
লা কফণনগরে প্রতিষ্ঠিত হন। তাহাদের আগমনে কৃষ্ণনগরে সঙ্গীত 
রি চ্চা বিশেষরূপে প্রবল হইয়াছিল। যুবরাজ শ্রীশচন্ত্র ইহাদেরই 

ইমিশচজ্্ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বিষয় কার্যে মনোনিবেশ করিলেন। প্রথমে 
দিন বিষয়ের পুনরুদ্ধারে মনোযোগী হইলেন । তৎপরে নদীয়া জেলাস্থ 
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অনেক ভত্রলোককে সমবেত করিয়া! রাজবাটাতে এক সাধারণ ছিতকরী সভা 
স্থাপন করিলেন ; এবং স্বয়ং তাহার সভাপতি হইয়! কার্য নির্বাহ করি 
লাগিলেন। এই সভার সাহায্যে রাজা! একটি মহদুপকার সাধন করিয়াছিলেন । 
যে সকল ব্যক্তির নিষ্বর ভূমি বাজাপ্ত হইয়াছিল, ভূম্যধিকারিদিগের্ধ ঘার 
আবেদন করাইয়! তাহা প্রত্যর্পণ করিতে গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য করিয়াছিলেন 
ভূম্যধিকারিগণের এই মহদুপকার সাধন করিয়াই শ্রীশচন্দ্র নিরন্ত হন নাই। 
দেশের ও সমাজের সর্ববিধ উন্নতিকর বিষয়ে মনোষোগী হইয়াছিলেন। 
তিনি প্রথমতঃ পণ্ডিতগণের সহিত স্থতি প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ সকল পাঠ 
করিয়া শাস্ত্রীয় বিধির দ্বার! বিধবা-বিবাহেব বৈধতা প্রতিপন্ন করিতে প্ররয়াসী। 
হন। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের প্রতিবন্ধকতা 
নিবন্ধনই সম্পূর্ণ কৃতকাধ্য হইতে পারেন নাই। 
৮ দেশে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তার বিষয়েও শ্রীশচন্দ্র বিশেষ উৎসাহী হুইয়া- 

ছিলেন। ১৮৪৫ গ্রীষ্টাব্ে, গবর্ণর জেনেরল সার হেনরি হাঁডিঞ বাহাদুরের 
অধিকারকালে, রুষ্ণনগর কলেজ প্রতিঠিত হইলে, শ্রীশচন্, পুর্ব্ব পুরুষের রীতি, 
লঙ্বন পুর্ধ্বক, স্থীয় পুত্রকে কৃষ্ণনগর কলেজে ভর্তি করিয়া দিয়াছিলেন ; এবং 
নিজে কলেজ কমিটার সভ্যপত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্ধে তিনি রাজবাটাতে একটি ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করেন) এবং 
তাহারই প্রার্থনাহ্থ্সারে ভক্তিভাজন দেবেন্্র নাথ ঠাকুর মহাশয় হাজারিলাল 
নামক একজন প্রচারককে সমাজেব আচাধ্যের কাঁধ্য করিবার জন্য প্রেরণ 
করেন। এরূপ শুনিতে পাওয়া ধায় যে, একজন বোদজ্ঞ ব্রাহ্মণ না পাঠাইয়া 
হাজারিলালকে প্রেরণ করাতে বাজ! দুঃখিত হইয়া রাজবাটা হইতে ব্রাহ্ম 
সমাজকে স্থানান্রিত করেন । 

ইহার কিঞ্চিৎপরে কলিকাতার অনুকরণে কৃষ্ণনগরে মিশনারিদিগের 
বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত হয়। সেই সময়ে শ্রীশচন্দ্র নিজভবনে একটি 
অবৈতনিক ইংরাজী বিগ্ালয় স্থাপন করিয়া বালকদিগকে শিক্ষা দ্রিতে 
আরম্ভ করেন। 

শ্রীশচন্দ্রের জীবনের অবসানকাল যেরূপ হইল তাহ! অতীব শোচনীয়। 
ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিত-লেখক তাহ? এইউরূপে বর্ণন করিয়াছেন। দরাজা 
বাল্যানস্থা হইতে পৈত্রিশ বর্ষ বয়ংক্রম পথ্যন্ত, নিজের ও স্বদেশের হি 
বিধান ও মঙ্গলসাধনে সতত রত ছিলেন। তাহার পর কলিকাতাবাসী 
কতিপয় মধুরভাষী ধনশালী ব্যক্তির স্থধাচ্ছাদিত»বিষপুরিত সংসর্শে তাহা 
আন্তরিক ও বাহক ভাবের বিস্তর বিপধ্যয় হইতে লাগিল। তাহার খিষয় 
কাধ্যে মনোনিবেশ করা অতি ক্লেশকর জ্ঞান হইতে লাগিল; এবং হুহৃহর্গেকর 
সুম্বদ্বাক্য কর্ণকৃহরে কণ্টকবৎ বোধ হইয়! উঠিল। আহার, বিহার, শয়ন, 
সকলই নিয়ম-বহিভূ্তি হইতে আরস্ত হইল) দিবানিশি কেবল 'মদিরাপালে 



প্রথম পরিচ্ছেদ ১৯ 

আমোঁদে.কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ছুই বৎসর মধ্যে 
র মনোবৃতি নিশ্ডেজ হইয়া উঠিল এবং শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। 
| ১২৬৩ বাং € ইংরাজী ১৮৫ ) অৰ্ের অগ্রহায়ণ মাসের একবিংশ 

্স ৩৮ বৎসর বয়সে কালগ্রাসে পতিত হইলেন ।” 

শচন্্র লোকাস্তরিত হইলে রাজা সতীশ চন্দ্র তাহার পদে প্রতিষ্ঠিত 

লন। তখন তীহার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর । এই রাজার সময়ে 
য় বিষয় অধিক কিছুই নাই। ইনি বিষয়াধিকা প্রাপ্ত হইয়াই বিষয় 
্য অবহেলা পূর্বক কেবল কুসঙ্গীদের সঙ্গে নানাদেশ ভ্রমণে কালযাপন 
তে লাগিলেন। গিরীশ চন্দ্রের স্যায় আয়ব্যয়ের প্রতি ইহারও দৃষ্টি 
না। 
ইনি ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্জে ২৫ অক্টোবর দিবসে গুরুতর স্ুরাপান নিবন্ধন উৎকট 
গ্রস্ত হইয়া মশুরি পাহাঁড়ে গতান্থু হন। 
সতীশ চন্দ্র বিলাতী সভ্যতা ও বিলাতী রীতি নীতির অতিশয় পক্ষপাতী 
বন; এবং মধ্যে মধ্যে এদেশীয় ও ইংরাজ ভব্রলোৌকদিগকে রাজবাটাতে 
ণ করিয়। এক সঙ্গে আহার বিহার করিতেন। এই কারণে তাহার 
স্ত হইলে কষ্জণগর কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ লব সাহেব বলিয়া- 
ন-__-“এখানকার ইংরেজ ও বাঙ্গালীদিগের মধ্যে মহারাজ! গ্রস্থিত্বরূপ 
নন, তাহার অভাবে সেই গ্রস্থি ছিন্ন হইয়াছে ; এবং অচিরাৎ আর কেহ 
রিপ গ্রন্থিম্বূপ হইবেন তাহারও প্রত্যাশা! নাই।» 
দতীশ চক্জের পত্বী এক দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন তীহার নাম ক্ষিতীশ চন্দ্র 
হয়। ইনিই এক্ষণে নদীয়ার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ইনি বিদ্কা 
ও সচ্চরিত্রতার জন্য সর্বজন-প্রশংসিত | 

বর্তমান শতাব্দীর প্রারভ্ভে যেমন একদিকে নদীয়ার রাজগণের রাজশক্তি 
পাইতে লাগিল, তেমনি অপর দিকে, ইংরাজ-রাজ্য স্থাপন ও বিষয় 

জ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, কতকগুলি মধ্যবিত্ত ভদ্রপরিবার কষ্জনগরে 
ষ্টা লাভ করিয়া অগ্রগণ্য হইয়া] উঠিলেন। এই সকল পরিবারের মধ্যে 
ড়ীগণ প্রধানরূপে উল্লেখযোগ্য ; কারণ তাহাদের যখঃপ্রভা ত্বরায় দেশ 
ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। কৃষ্চনগরে লাহিড়ী বংশের আগমন সম্বন্ধে আদি 

সম্পূর্ণূপে নির্ধারণ করা কঠিন । এই মাত্র জানিতে পার! যায় যে, এই 
'র পুর্ববপুরুষগণ বরেকন্ত্রভূমি অর্থাৎ রাজসাহী পরগণার কোনও স্থানে বাঁস 
তেন। সেখান হইতে বোধ হয় বিবাহ-সুত্রে কষ্ণচনগরে আগমন করেন। 
শবংশাবলী-চরিত-লেখক দেওয়ান কান্তিকেয় চন্দ্র রায় মহাশয় স্বলিখিত 

-জীবনচরিতে লিখিয়াছেন :- -“ভবানন্দের প্রপৌত্র রাঙ্গা রুত্রের সময় 
ত রুত্রের পৌত্র রাজা রঘুরামের সময় পর্যযস্ত আমার অতিবুদ্ধ প্রপিতামহ 
'স চক্রবর্তী ও তাহার পুত্র রাম রাম চক্রবত্থী দেওয়ানী পদে নিযুক্ত 



ছিলেন, এইরূপ. বোধ হয়। আমাদের কুলশান্ত্ে যে যে স্থানে বষ্টীদাস 
চক্রবস্তাঁ ও বাম রাম চক্রবর্ভাঁ,লামের উল্লেখ আছে, তাহার! দেওয়ান বলিয়। 
বণিত হইয়াছেন।” অতএব দেখা যায় ষে বহু পুর্ব হইতে এই রায়বংশীয়গণ 
বহুপুরুষ ধরিয়া কষ্ণনগরের রাজসংসারে দেওয়ানী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । 
পদে, সম্রমে ও কুলমর্ধযাদীতে ইহারা বজদেশে বিখ্যাত হইয়াছেন। এমন কি 
যষাদাস চক্রবর্ভা বারেক শ্রেণীর মধ্যে কুলীনের এক নূতন দল স্থাপন করেন ॥ 
সে জন্ত ইহার! মতকর্তার বংশ বলিয়া বারেন্্র দলের মধ্যে সম্মানিত। কুল" 
মধ্যাদা-সম্পন্ন দেওয়ানগণ স্বীয় স্বীয় ছুহিতার বিবাহ দিবার জন্য সময়ে সময! 
রুষ্নগরের রাজাদিগের দ্বার নাটোরের রাজাকে অনুরোধ করিয়া, তাহাদের! 
সাহায্যে, বরেন্দ্রভূমি হইতে কুলীনদিগকে আনাইয়! নদীয়ার রাজধানীতে 
প্রতিষ্ঠিত করিতেন। অগ্থুমান করি এইরূপে. লাহিড়ী, খাঁ, সান্যাল প্রভৃতি 
প্রসিদ্ধ বারেন্দ্র শ্রেণীর কুলীন ব্রান্ষণগণ কৃষ্ণচনগরের সন্গিধানে আসিয়া বাঁস 
করিয়াছেন । 

লাহিড়ী বংশের পুর্র্ব পুরুষদিগের মধ্যে কে সব্ধ্ প্রথমে দেওয়ানবংশে, 
বিবাহ করিয়া নদীয়া জেলাতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন তাহা বলিঠত 
পারি না। অনুসন্ধানে যতদুর জানিয়াছি তাহা এই, পুর্বেবে এই বংশের 
পূর্বপুরুষগণ দেওয়ানদিগের সহিত মাটিয়ারিতে বাঁস করিতেন। সেখান 
হইতে কষ্জনগরে আসেন। রামতন্থ বাবুর বৃদ্ধ প্রপিতামহ, রামূহরি লাহিড়ী 
কষ্ণনগরে আসিয়া স্থায়ীরূপে বাস করেন । রামহরির ছুই পুত্র রামকিঙ্কর ও 
রামগোবিন্দ। রামকিঙ্কর বয়সে জ্যেষ্ঠ এবং বুদ্ধিমত্তা! গুণে শ্রেষ্ঠ হওয়াতে 
রাজসরকা'রে মুন্দীর কাজ প্রাপ্ত হন। রামকিঙ্কর অপুত্রক, তিনি ক্ষেমস্কর 
নামে একজনকে দন্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামগোবিন্দের পঞ্চ পুত্র । 

কিস্কর উপার্জক ও অপুক্রক, গোবিন্দ বহু কুটুম্বভারে পীড়িত; এরূপ স্থলে 
হিন্দু একান্নভূক্ত পরিবারে সচরাচর যাহ] ঘটিয়্া! থাকে, তাহাই ঘটিল। কিন্কর 
ও গোবিন্দকে পৃথক হইতে হইল । কিন্কর নিজ সহোদরের প্ররুতি জানিতেন। 
তিনি অধিকাংশ বিষয় সম্পত্তি একদিকে ও শালগ্রাম শিল1 এবং দেবসেবার্থ 

রক্ষিত সামান্য পৈতৃক ভূসম্পত্তি অপরদিকে রাখিয়া গোবিন্দকে যথা ইচ্ছা 
মনোনীত করিতে বলিলেন। গোবিন্দ শালগ্রামশিলা লইয়া পৃথক হইলেন 
এবং ঘোর দারিত্র্ে বাস করিতে লাগিলেন । গোঁবিন্ব যে ধাস্মিকতাতে শ্রম 
ও সর্বজনপুজিত ছিলেন, তাহার অপর প্রমাণ -মাছে। কবিবর ভারতচন্জ 

তাহার প্রণীত অন্নদামজল গ্রন্থে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার যে বর্ণনা 
দিয়াছেন তন্মধ্যে রাজার পারিষদবর্গের মধ্যে উক্ত ভ্রাতৃদ্বয়ের উল্লেখ 
করিয়াছেন। | 

বিদ্বান লাহিড়ী বিজ ুন্সী প্রধান । 
তার ভাই গোবিন্দ লাহিড়ী গুণবান || 
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রম পরিচ্ছো ২১ 
কবিবর গোঁবিন্দের নাম উল্লেখ করিতে গিয়া তাহাকে গুণবান আখ্য 

ধ্াছেন। ইহাঁতেই প্রমাণ তিনি সে সময়ে ধান্মিকতাএ জন্য গ্রসিদ্ধ ছিলেন। 
বিনে পঞ্চ পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয়ের নাম কাশীকাস্ত। কাশীকান্ত 
ছুকাল দিনাজপুরের রাজীর অধীনে কর্ম করিয়াছিলেন। তিনি অতি 

রি লোক ছিলেন। পরিবার পরিজন তাহার ভয়ে সর্ধবদ! ভীত থাকিত। 
রিবারস্থ বাঁলকগণ তাহার ভয়ে অসৎপথে পদার্পণ করিতে সাহসী হইত না। 
[মতন লাহিড়ীর জ্োষ্ঠ সহোদর কেশবচন্ত্র লাহিড়ী বালককালে পাঠে 
নাবিষ্ট ছিলেন, সেজন্য পিতামহ কাশীকাস্ত লাহিড়ী একদিন তীহাকে 
দাঘাত করেন। কেশবচন্ত্র লাহিড়ী উত্তরকালে পর্ধদা বলিতেন যে, সেই 
দীঘাতে তাহার চেতনা করিয়া দিয়াছিল; তিনি তৎপরে পাঠে নিবিষ্ট হন। 
িকান্তের ছুই স"সার ও ছুই পুত্র। প্রথম পুত্র ঠাকুরদাঁস লাহিড়ী কিছুকাল 
রি গিরীশচন্দ্ের অধীনে তীহার কা্যকারকদের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; 
িিময়ে তিনি লাহিড়ী দেওয়ান নামে পরিচিত হন। তখন তিনি 
র্ষাংশ সময় কলিকাতাতে বাস করিয়! নদীয়ারাজের প্রতিনিধি স্বরূপ 
র্ণরজেনেরালের লেভীতে যাওয়া প্রভৃতি সমুদয় রাঁজকা্ধ্য সমাধা করিতেন। 
| কনিষ্ঠ রামকু্চ অতি ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শেষ দশায় 
্ানুষ্ঠান লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। যে পর্যন্ত দেহে বল ছিল স্বপাঁকে 
[হার করিতেন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব হইতে এই নিয়ম করিয়া 
ছলেন যে, প্রাতে উঠিয়া ঘে ব্রাহ্মণের মুখ দেখিতেন তাহাকে একটি 
পকি দান করিতেন | সূর্যোদয়ের অগ্রে ম্নানাদি সমাপন করিয়। জপ 
'জা' প্রভৃতিতে বহু সময় যাপন করিতেন। তৎপরে অত্যাবশ্যক গৃহকর্ম ও 
[তিথি সংকাঁরাদিতে অনেক সময় ব্যয়িত হইত। অবশেষে প্রায় অপরাহ্ণ 
টার সময়ে আহার করিতেন। শেষদশাঁয় একমাত্র বিধবা কন্যা ভবস্ন্দরী 
পতার সেবা শুশ্রাষা ও ধশ্থানুষ্ঠানের সহায়ত করিতেন। 
“রামরৃষ্ণের আট পুত্র ও ছুই কন্তা জন্মে। পুত্রদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কেশব- 

জর কৃতী হইয়া বিষয় কাধ্যে লিপ্ত হন। ইনি পারস্য ও ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত 
ইয়া! প্রথমে কলিকাতার সন্নিকটবর্তী আলিপুরে কেরাণীর পদে প্রতিঠিত 
ইলেন। তৎপরে যশোহরের জজের হেডক্লার্ক বা সেরান্তাদরের পদে উন্নীত 
ন। ইহাকে ধার্মিক হিন্দু গৃহস্থের আদর্শ বলিলেও অত্যুক্তি হয় ন!। ইনি 
্ন পথে থাকিয়া যে কিছু উপাজ্জন করিতেন তাহা বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবায় 
। ভ্রাতা ও ভগিনীগণের পালনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রামতন্তু বাবুর মুখে 
|নিয়াছি তাহার জ্যোষ্ঠের পিতৃমাতৃ-ভক্তি অপরিসীম ছিল। কৃষ্ণনগর হইতে 
পিতার পত্র আসিলে, তিনি তাহা অগ্রে ভক্তিভরে মন্তকে ধারণ করতেন, 
চৎপরে খুলিয়া পাঠ করিতেন। কেবল তাহা নহে, কৃষ্জনগরে লাহিড়ী 
রিবারে একথা প্রচলিত আছে যে, তিনি মৃধ্যে অধো বাড়িতে গিয়া স্বীয় 
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জননীকে দেবপুজার কাষ্ঠাসনে বসাইয়া তাত্রকুণ্ডে তাহার পদঘয় স্থাপন-পূর্র্বক 
পুষ্প চন্দনদ্বারা পুজা করিতেন । তাহার ধন্মপরায়ণা মাতা নাকি দেঝুর্চনার 
জন্য ব্যবহৃত তাত্রকুণ্ডে পা রাখিতে চাহিতেন না। পুত্র বলপুর্বক পদছয় 

/ তাহাতে সন্িবেশিত করিলে, তিষ্নি ভয়ে কাপিতেন, এবং বলিতেন__“কেশব 
কেশব ! কর কি, আমার যে গা কাঁপছে ।৮ কেশব বলিতেন-_“রাখ রাখ, 
তুমিই আমার আরাধ্য দেবতা” এমন পিতার পুত্র ও এমন জ্যেষ্টের কনিষ্ঠ 
ঘিনি তাহাতে আমরা যে প্রকার সাধুভক্তি দেখিয়াছিলাম তাহা কিছুই 
বিচিত্র নহে। 

.. রামতম্থ বাবু রামকৃষ্ণের পঞ্চম পুত্র ও সপ্তম সম্ভান। তাহার অগ্রে কেশব- 
চন্দ্র ভিন্ন আর তিন সহোদর ও ছুই সহোদর! জন্মগ্রহণ করেন। তাহাঁদের 
সকলেই অল্প বয়সে গত হইয়া কেবল কেশবচন্দ্র ও ভবন্বন্দরী থাকেন। 
রামতন্ছ বাবুর পরে আর তিন সহোদর জন্মেন। তাহাদের নাম রাঁধাবিলাস, 
্রীপ্রসাদ ও কালীচরণ। রাধাবিলাস কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া যশোহরে 
স্বীয় জোষ্টের সাহায্য করিতে যান। সেখানে ম্যালেরিয়া জরে দুই ভ্রাতা 
মৃত্যু হয়। কালীচরণ বাবু কলিকাতা মেডিকেল কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া 
(চকিৎসক হইয়া! বাহির হন; এবং কয়েক বৎসর পূর্বব পর্য্যন্ত কৃষ্ণনগরে 
ডাক্তারি করিতেন। তাহার বাল্যকালের বিষয়ে দেওয়ান কাত্তিকেয় চন্দ্র রায় 
স্বলিখিত আত্ম-জীবন-চরিতে এই প্রকার বর্ণন করিয়াছেন ;--“কালীচরণও 
আমীকে যার পর নাই ভালবাসিতেন। তিনি কলিকাতা হইতে আমার 
প্রয়োজনীয় পুস্তক সকল আনিয়! দিতেন ; এবং বাটাতে অবস্থান কালে আমার 
পাঠের বিষয়ে বু আন্গকুল্য করিতেন। *% * * * কালীচরণ বড় 
খোস-পোষাকী ছিলেন। তিনি মেডিকেল কলেজে যে ছাত্রবৃত্তি পাইতেন, 
তাহাতে উত্তম উত্তম ধুতি উড়ানী ও বিনামা ক্রয় করিতেন। ঘখন বাটা 
আসিতেন তখন ইহার কোন দ্রব্য আমাকে জেদ করিয়া দিতেন; আর 
কহিতেন “ছোড়্ দাদা, এ সকল দ্রব্য তোমার অঙ্গে যেমন ভাল দেখায় তেমন 
আমার অঙ্গে দেখায় না ।” 

বাল্যে কাঁলীচরণ বাবুর যে সহদয়তা! দুষ্ট হইয়াছিল, তাহা চিরজীবন 
তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই। উত্তরকালে তিনি যখন কৃষ্ণনগরের সর্ব 
প্রধান চিকিৎসকরূপে বিরাজ করিতেছিলেন, তখন তাহার মধুর ব্যবহার 
সুমিষ্ট ভাষা, ও দীনে দয়! দেখিয়া সকলেরই চিত্ব বিশেধক্মপে আকৃষ্ট হইয়াছিল। 
তাহার মুখ দেখিলেই রোগীর অর্ধেক রোগ পলাইয়' যাইত ! তিনি দীন 
দ্ররিত্রদিগকে বিন ভিজিটে দেখিতেন ) এবং অনেক সময়ে নিজ ওঁধধালয় 
হইতে বিনামূল্যে ধধ যৌগাইতেন। এ সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। 
তন্মধ্যে একটি এই,_একবার ত্াহাত্ব. নিজ ওধধালয়ে তাহার ' শ্বাক্ষরিত 
একথানি ব্যবস্থা-পত্র আলিল। দেখা গেল ওঁধধের ব্যবস্থা লিখিয়া, সর্বশেষে 
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লিখিয্লাছেন, 'একগাঁড়ি খড়”; অর্থাৎ খধধের সঙ্গে একগাঁড়ি খড় পাঠাইতে 
হইবে। এই ব্যবস্থা. লয়! অনেক হাসাহাসি হইল। কেহই ইহার কারণ 
নির্ণঘ্ন করিতে পারিল না। অবশেষে কালীবাবু ফিরিয়! আসিলে তাহাকে 

জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, “চিকিৎসা করিতে গিয়! দেখিলাম রোগীর 

ঘরের চালে খড় নাই; এই হিমের দিনে যদি সমন্ত রাত্রি হিম লাগে তবে 

আর আমার চিকিৎসা করিয়া! ও ওঁষধ দিয়া ফল কি? তাই ভাবিলাম ওষধের 
সজে একগাঁড়ি খড় পাঠান যাক্।” যে সহদয়াতে এতছুর করিতে পারে 
তাহাতে যে কালীবানুকে সর্বজ্নপ্রিয় করিয়াছিল, তাহাতে আশ্চর্য কি? 
তীহাকে দেখিলে আবালবুদ্ধবনিতা সকলেই গ্রীত হইতেন। তিনি 
চিকিৎসার্থ আহৃত হইয়া কোনও গৃহস্থের গৃহে পদার্পণ করিবামাত্্র বালক- 
বাঁলিকাঁদিগের মধ্যে আনন্দধ্বনি উখিত হইত । ইহারই উল্লেখ করি স্বীয় 
দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় তাহার প্রণীত “সুরধুনী কাব্যে” বলিয়াছেন 7 

“কোমল স্বভাব তার মধুর বচন, 
ছেলেরা আনন্দে নাচে পেলে দরশন ; 

ছেলেদের কালীবাবু, ছেলের! কালীর, 
উভয়েতে মিশে যায় যেন নীরে ক্ষীর ।” 

রাঁধাবিলাস ও শ্রীপ্রসাদ রামতন্থ বাবুর ন্যায় মহাত্মা ডেবিভ হেয়ারের 
প্রতিষ্ঠিত স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। শ্রীগ্রসাদও বিচ্যাশিক্ষা বিষয়ে প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে জ্ঞানলোক লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত 
ধাকিতে পারেন নাই। দেশের বাঁলকদিগকে ইংরাজী শিক্ষা দ্রিবার জন্য 
বীয় বাসভবনে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া স্বয়. শিক্ষকতা কার্যে 
প্রবৃত্ত হন। এ সম্বন্ধে ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিত-লেখক নিম্নলিখিত বিবরণ 
য়াছেন ;--১২৪৩ কি ৪৪ বাঃ অবে কষ্ণনগর-নিবাসী দেশ-হিতৈষী শ্রীযুক্ত 
শপ্রসাদ লাহিড়ী নিজ নিকেতনে এক অবৈতনিক ইংরাজী বিগ্ালয় স্থাপন 
করেন! * * * তিনি আত্তরিক যত্ব ও পরিশ্রমপুর্বক অধ্যাপনা 
₹রিতেন এবং দরিদ্র ছাত্রগণকে পাঠ্যপুস্তক ও কাগজ কলম দিতেন। এই 
রর কারণে অনতিকাল মধ্যে তাহার বিদ্যালয়ে অনেক বালক পড়িতে 
নাগিল।* 

শরীপ্রসাদ যৌবনের প্রারস্তে যে পরোপকার-্রবৃত্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, 
টত্তরকালেও তাহা গ্রচুর পরিমাণে তাহার চরিত্রে প্রকাশ পাইয়াছিল। 
তিনি ইংরাজী, সংস্কৃত ও পারসী ভাষাতে বিশেষ বুুৎপন্ন ছিলেন; এবং 

জন্ত কষ্চনগরের জজের সেরেস্তাদারের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এরূপ 
নিয়াছি যে, কার্যদক্ষতার গুণে পরিশেষে ভিপুটী কালেক্টরের পদে উন্নীত 
| কিন সে পদ ভোগ করিতে পারেন নাই; তৎপুর্ষেই ভবধাম পরিত্যাগ 
স্দ। যখন তিনি সেরেস্তাদারী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তখন তাহার 
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বেতন ৮* টাকা মাত্র ছিল। তিনিমনে করিলে অবৈধ উপায়ে প্রভূত 
সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া! যাইতে পারিতেন। কিন্তু যে র্মভীকত) এই 
লাহিড়ীবংশের একটা প্রধান লক্ষণ দেখিতেছি, তাহা তাহাতেও প্রচুর মাত্রাক় 
বিদ্যমান ছিল। স্থতরাং সে সকল পথে কখনও পদার্পণ করেন নাই। প্রত্যুত 
এই ৮* টাকা বেতন হইতে যথাসাধ্য গরীবছুঃখীর সাহাধ্য করিতেন। পুজার 
সময়ে এদেশের লোক কয়েকদিনের জন্য জগতের ছুঃখ শোক ভূলিয়া, নববস্ত 
পরিধান করিয়া, উৎ্পবানন্দে আঁপনাদিগকে নিক্ষেপ করিয়া থাকে ; গরীবের- 
গরীব যে তাহারও প্রাণে এই সময়ে নববস্ত্র পরিবার সাধ হয়। শ্রীপ্রসাদের 
কোমল ও পরছুঃখকাতর হৃদয় কথঞ্চিৎ পরিমাণে গরীবদের সেই সাধ পুরণ 
'করিবার জন্য ব্যগ্র হইত। তিনি পুজার সময়ে গরীব ছুঃখীদের মধ্যে নববন্ত 
বিতরণ করিবার নিয়ম করিয়াছিলেন। তত্তিম্ন, সময়ে অসময়ে দীন জনের 
ছুঃখ দেখিলেই তাহার দক্ষিণ হস্ত উন্মুক্ত হইত। তিনি গোপনে অনেক দান 
করিতেন। আমি বিশ্বস্ত ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছি, একবার তিনি একজন 
বিপন্ন আত্মীয়ের সাহায্যার্থ নিজ বেতনের অর্দ্েক দিয়া তাহাকে বলিয়! দিবৌন 
“কাহাকেও বলিও না1।% ইহা! কৃষ্জনগরের লাহিড়ী বংশেরই অন্নুরূপ কার্ধ্য। 
” এতক্ষণ গুণধাম গোবিন্দ লাহিড়ী মহাশয়ের পঞ্চ পুত্রের মধ্যে মধ্যম পুত্র 

কাশীকান্ত লাহিড়ীর শাখাস্থ ব্যক্তিগণের গুণাবলীরই কথা বলিতেছি। এত- 
ঘ্যতীত তাহার আর চারিটি পুত্র ছিল। তন্মধ্যে জোষ্ কৃষ্ণকাস্ত বিবাহুক্পে 
আবদ্ধ হইয়া পূর্ধ্ববঙ্গে ময়মনসিংহ জেলাতে গিয়া বাস করেন। তাহার শাখা 
এখনও সেখানে বিছ্ধমান আছে । তাহাদের বিষয়ে বিশেষ কিছু জানি না। 
চতুর্থ পুত্র কালীকাস্ত অপুত্রক গত হন। তৃতীয় গৌরীকাস্ত ও পঞ্চম শত্তৃকাস্ত, 
ইহাদের শাখাদ্বয় কৃষ্ণনগরের সন্গিহিত দৌলিয়। ও বাগানবাড়ী নামক 
স্থানদ্ধয়ে অবস্থিত হইয়াছেন। কাশীকান্তের শাখা রুষ্জনগর কদমতলাতে 
বাস করেন। এই জন্য তীহারা কদমতলার লাহিড়ী-পরিবার নামে 
অভিহিত; এবং অপরের! দৌলিয়া ও বাগানের লাহিড়ী-পরিবার নামে 
আখ্যাত। গুণধাম গোবিন্দ লাহিড়ীর গুণাবলীর নিদর্শন অপর শাখাঘয়েও 
প্রাপ্ত হওয়। গিয়াছে । তাহাদের অনেকের কথা উল্লেখ করিবার প্রয়োজ্ছন 
নাই। এক জনের বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে ।, 
ইহাতে লাহিড়ী বংশের ধর্্-প্রবণতা আর এক আকারে ফুটিয়াছিল। ইহার 
নাম দ্বারকানাথ লাহিড়ী । ইহার জীবনের সংক্ষিপ্ত ব্রিবরণ এই :__ | 

অন্থমান ১৮২৭ কি ১৮২৮ খ্রীষ্টাবে দ্বারকানাথের জন্ম হয়। ইনি বাগানের 
শড্ৃকাস্ত লাহিড়ীর পৌত্র ও নীলমণি লাহিড়ীর পুত্র । শৈশবেই ইনি পি 
হইয়! জননীর সহিত মাতুলালয়ে বাস করিতে থাঁকেন। পঞ্চদশ বৎ 
পথ্যস্ত বোধ হয় শ্রীপ্রসাদ লাহিড়ীর. প্রতিষ্ঠিত স্কুলে সামান্তরূপ বাজলা 
ইংরাজী শিক্ষা করিয়! থাঁকিবেন পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে এরূপ কে 
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“ঘটনা! ঘটে, যাহাতে ইহার জননী রণ মন:পীড়] প্রাপ্ত হন। জননীর দুখে 
দেখিয়া সেই গঞ্চদশবর্ধীয় বালক এই প্রতিজ্ঞা করিয়া মাতুলালয় হইতে 
বহির্গত হন যে, নিজে উার্জন-ক্ষম হইয়া মাতার দুঃখ দূর করিতে না৷ 
পাঁরিলে আর আত্মীয় স্বজনকে মুখ দেখাইবেন না ॥ বা কাহাকেও নিজের 
সংবাদ দিবেন না। এই প্রতিজ্ঞা করিয়া! কয়েক আনা পয়সা মাত্র পথের সম্বল 

লইয়া পদব্রজে ছুই তিন মাস হাটিয়া আগরাতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। 
সেখানে একজন শাস্তিপুর-নিবাঁসী বাঙ্গালী ভদ্রলোক তাহার প্রতি ক্ুপা-পরবশ্ 

হইয়। তাহাকে স্বীয় ভবনে আশ্রয় দেন; এবং তাহার বিগ্াশক্ষার বন্দোবস্ত 
করিয়া দেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই দ্বারকা'নাথ ইংরাজী বিদ্যাতে পারদর্শী 
হইয়া সর্বশ্রেষ্ঠ রৌপ্য ও স্বর্ণপদক পারিতোধিক পাইলেন ; এবং কালেজ 
হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আগরাতেই একটি উচ্চ বেতনের কর্ম পাইলেন। প্রথম 
বেতন পাইয়াই জননীকে পত্র লিখিলেন, এবং তাহার যাইবার জন্য পাথেয় 
পাঠাইলেন। ভগ্নহৃদয়! মাতা বহুকাল পরে নিরুদ্দেশ সন্তানের পত্র ও তাহার 
প্রেরিত অর্থ পাইয়া কতই ক্রন্দন করিলেন। ক্রমে জননী আগরাতে উপস্থিত 
হইলেন। সেখানে ছারকানাথ মাতৃসেবা ও গৃহধর্শে প্রবৃত্ত হইলেন। 
যথাসময়ে তাহার দুইটি কন্যাসস্তান জন্মিল। দ্বারকানাথ যখন বিষয় কর্শে 
ব্যাপৃত ছিলেন, তখন ধন্ম বিষয়ে সর্ধ্বদ| চিন্তা করিতেন ; এবং ধর্্মতত্ব নির্ণয়ের 
জগ্ নানা শাস্ত্র অধায়ন করিতেন! এই সময়ে একজন উপরিতন কর্মচারীর 
ংশ্রবে আসিয়া তাহার খুষ্টীয় ধর্মের প্রতি আস্থা জন্মিল ; এবং তিনি প্রকাশ্য 

ভাবে উক্ত ধর্মে দীক্ষিত হইলেন । ইহার পর যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, 
তাহার আরাধ্য জননী দেবীর প্রতিকূলতাবশতঃ তাহার জীবন ঘোর 
নির্যাতনময় হইয়াছিল। তাহার কনিষ্ঠা কন্যা সেই নির্যাতনের ও শ্বী় 
পিভা অপরাজিত ধেধ্যের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহার কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধত 
করিতেছি। 
কি “জননীর বিশ্বাস ছিল বাইবেল প্রভৃতি ধর্ধশান্ত্র পৌড়াইয়া দিলে, 

্রীসনা কালে ব্যাঘাত জন্মীইলে, মত বিপর্ধ্যয় ঘটিবাঁর সম্ভাবনা ; এবং এই 
মিবশতঃ যতদূর সম্ভব পুত্রের ধন্মসীধনায় বাঁধ! জন্নাইতে অবহেলা করিতেন 
৭। কত যেধর্ম শান্ত প্রভৃতি দগ্ধ করিয়াছেন তাহ। কি বলিব! কতবার 
বইবেল লুকাইয়া রাখিতেন। আর প্রায় এমন দিন যাইত না, যাহাতে মা ঠ 

তার দর্ব্যবহারে ও কঠোর গীড়নে সন্তান কষ্ট না পাইতেন। মাতা যতদিন 
পে ক্রমাগত বলিতেন--“এমন ছেলে বিধন্মী এ কি প্রাণে সয় ?” 
ক্রালব্যাপী এই ঘোর নির্ধ্যাতনেও সে প্রকৃতি কখনও চঞ্চল হয় নাই; 
'ঈ্ীস্বাস বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় লাই; এবং একদিনের জন্যও কেহ কখনও 
ূ র গ্রতি তাহাকে অসম্মান বাঁ অশ্রন্ধা প্রকাশ করিতে দেখে নাই। সেই. 

শান্তমৃত্তি সব প্রতিকূল অবস্থায় সমন ধীর খাকিত। তিরছার 
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' উতৎগীড়ন অক্লানভাষে অটল ধৈর্যের সহিত বহন করিয়াছেন। এমন রি 
মাঁতৃভক্তির দৃষ্টান্ত অতি বিরল! উপার্জনের সমুদয় টাকাই মাতার দুন্তে 
দিতেন। মাতা হাতে তুলে যা দিতেন তাতে কখনও দ্বিরুক্তি ছিল না। 
খৃষ্টের ত্যাগস্বীকাঁর, স্বর্গীয় অতুলন ধৈর্য্য, ক্ষমাশীলতা, তিনি জীবনের 
প্রতি কাধ্যে, তাহার প্রভূর আদর্শ যেন প্রতিফলিত করার. জন্যই তীয়: 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন! এমন গ্রীষ্টগত জীবন জগতে দুর্লভ! রবিবারগুলি 
তাহার জীবনের যেন আরও পরীক্ষা ও কষ্টের দ্রিন ছিল। রবিবার ষে 
খ্ীষ্টশিষ্কের কি সাধনার দিন তাহা তীহার জীবনে ্থুম্পষ্ট দেখেছি । বিশেষ 
আহারাদি সে দিন হইত না; কেবল নিজ্জনে বসে শাস্ত্র পাঠে ও প্রার্থনাদিতে 
সময় যাপিত হইত। আর মাতাও সে দিন যেন অধিক বিষাদে, মনঃক্ষোভে, 
তিরস্কার গীড়নে, সন্তানের সংশোধন করিবেন ভেবে সকল প্রকার কষ্ট 
দিতেন? নানা প্রকার সাধনার ব্যাঘাত জন্মাইতেন। কিন্তৃতিনি সকলই 
'অবিচলিত ভাবে বহন করে ক্লেশজনিত বিষাদের মৃদু হাসিতে কেবল বলিতেন 
--মা আমার শাস্ত্রেকি আছে জানিলে তুমি কখনও এমন করিতে ন1।, 
* * * পুত্রের প্রতি এই কঠোর ব্যবহার যে দেখিত সেই অবাক্ হইত। 
সকলেই বলাবলি করিত--“এত ধৈর্ধ্য কোথায় পাইল, যাতে নিয়ত মার এত 
অন্যায় এমন করে সয়ে থাকে ।” 

যে পরিবারে এরূপ পিতার ম্থতি থাকে সে পরিবার ধন্য ! যে বংশের 
লোকে মাতার পদদ্য় তাত্রকুণ্ডে স্থাপন পুর্ববক পুজা করিতে পারে, সে বংশের 
পক্ষে এই মাতৃভক্তি আর আশ্চধ্যের বিষয় কি? এই চরিত্রের গুণেই, ১৮৫৭ 
শীষ্টাব্ধের সিপাহী বিক্রোহের সময়, সিপাহীগণ খন আগরানগর আক্রমণ করে, 
এবং প্রত্যেক ইংরাজ ও প্রত্যেক দেশীয় খ্রীষ্টানকে হত্য। করিতে প্রবৃত্ত হয়, 
তখন তৎপ্রদেশীয় হিন্দুগণই তাহাকে লুকাইয়া রাখিয়া তাহার প্রাগ্ররক্ষা 
করিয়াছিল। এই চরিত্র দেখিয়াই স্থরাপান-নিবারণী সভার সুপরিচিত বক্তা 
রেভারেগ্ড ইভান্স (২৪৬, চ:৮৪75)--যিনি ১৮৫৭ সালে ৮ মাস কাল 

ঘ্বারকানাথের সহিত আগরার কেল্লাতে বন্দী ছিলেন--বলিয়াছিলেন এ 
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নিরীহতাতে মেষশাবক, বিনয়ে শিশু ও অঙ্যনিষ্ঠাতে ইম্পীত স্বরূপ ছিলেনবে 
এই চরিত্রের গুণে মুগ্ধ হইয়াই ভক্তিভাজন রামতন্থ লাহিড়ী মহাশয় আমাঠেহী 
একবার বলিয়াছিলেন--“বয়সে সে আমর কনিষ্ঠ ভাই-ছিল, কিন্তু চরিত্র 
আমার পিতৃস্থানীয় । [নে 

দুঃখের বিষয় ত্বারকানাখের জীবন অকালেই বিলীন হইয়াছিল। ১৮৬হী 
সালের অক্টোবর মাসে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। | 

এইরূপে দেখা যাইতেছে এই লাহিড়ী,বংশীয় ব্যক্তিগণের অনেকেই .সন্ধদকট:। 
সদাশয়, ধর্ম-পরায়ণ, পরে।পকারী ও সত্যনিষ্ঠ' লোক ছিলেন। সগররা 
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গ্রূপ গৃহে জনগ্রহণ করিয়! যে রামতু্ লাহিড়ী মহাশয় চরিকরওণে সর্বজন 
পুজিত হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্যের বিষয় কি? যে সাধুত! 'গধধাম 
গোবিন্দ লাহিড়ী হইতে নামিয়া আসিয়াছিল এবং যাহা ধর্-পরায়ণ রামকে 
টিজ্জলভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহাই এই বংশের ব্যক্তিগণকে বিভূষিত 
টরিয়াছিল। এখনও এই লাহিড়ী পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ কৃষ্ণনগরে মান সন্তষে 
শগ্রগণ্য হইয়া বাস করিতেছেন। ইহাদের অনেকে বিষয় কণ্ম উপলক্ষে 
দেশের নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছেন | কিন্তু যিনি যেখানে গিয়াছেন, 
প্রায় সকলেই সাধুতা সত্য-নিষ্ঠ! এবং পরোপকারাদি গুণে ্রতিবেশিবরগের 
দ্ধ ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছেন। 

দ্বিতীয় গরিচ্ট্দে 
রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের জন্ম, শৈশব, বাল্যদশা ও 

কৃষ্নগরের তদানীন্তন সামাজিক অবস্থা! 

১৮১৩ খ্রীষ্টাবের চৈত্রমাসে বারূইহুদা গ্রামে মাতুলালয়ে লাহিড়ী মহাশয়ের 
জন্ম হয়। সর্বজ্যোষ্ঠ কেশবচন্দ্র শিবনিবাশে জন্মিয়াছিলেন ; এবং সর্বকনিষ্ঠ 
কালীচরণ রুষ্ণনগরের বাটাতে ভূমিষ্ঠ হন; তদ্যতীত আর সকলেই 
বার্ইছদাতে ভূমিষ্ঠ হন। পিতা রামকুঞ্ণ বারূইহুদাগ্রামবাসী, রাজবাটার 
দেওয়ান, রাধাকান্ত রায় মহাশয়ের কন্যা জগগ্ধাত্রী দেবীর পাণিগ্রহণ 
করিয়াছিলেন 

জগদ্ধাত্রী যে রায়বংশের কন্যা তাহারা কৃষ্ণনগরে দেওয়ান চক্রবর্ভীর 
বংশ বলিয়া বিখ্যাত। ইহাদের পূর্বপুরুষ যষ্টিদাঁস চক্রবর্তীর বিষয় পুর্ব্বেই 
টল্লেখ করিয়াছি । তিনি থা, ভাছুড়ি, সান্যাল, লাহিড়ী, মেত্রেক় প্রভৃতি ছয় 
[র প্রসিদ্ধ কুলীনকে স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া ছয় ঘরের প্রতিষ্ঠা-কর্তা 
মলিয়া বিখ্যাত । তদবিধ এই দেওয়ান বংশের অনেকেই রাজবাটার দেওয়ানের 
মন্দ করিয়া আসিতেছেন। ইহারা যদি ধর্মভীরু লোক না হইতেন, তাহা 
মলে মহারাষ্ট্রের পেশোয়াদিগের ন্যায় রাজাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়! 
টজরাই কার্যত: রাজ্যসম্পদের অধিকারী হইতে পারিতেন। কিন্তু ইহারা 
ঠাহ! না করিয়া বরং আপনাদদিগকে দিয়া রাজাদের বিষয় রক্ষা করিবার 
ধয়াস পাইয়াছেন। এখনও রান্ধবাটীর অনেক বিষয় ইহাদের নামে বেনামী 
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রহিয়াছে । সে সকল বিষয় ইহারা নিলামে ডাকিয়া রক্ষা করিয়াছেন। 
প্রতৃদিরগকে মারিয়া আত্ম-পৌধণ করা দুরে থাকুক, দেওয়ান কান্তিকেু চন্দ্র 
রায় মহাশয়ের আত্মজীবন-চরিতে দেখিতেছি, মধ্যে মধ্যে ইহাদের বিলক্ষণ 
সাংসারিক অসচ্ছলতা উপস্থিত হইয়াছে । এই বংশের পুর্বকথা যতছুর 
জান] যায়, তাহাতে দেখা যায় যে, বংশ পরম্পরা ক্রমে ইহারা যাহা 
কিছু উপাজ্জন করিয়াছেন, তাহা প্রায় খাতপুর্তাদি খনন, দেবালয়াদি 
নিশ্মাণ, ব্রাহ্মণ দরিদ্রে দান প্রভৃতি ধশ্ম কর্মেই নিয়োগ করিয়াছেন। 
ইহাদের মধ্যে এক একজন এমন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ধাহাদের 
গুণাবলীর কথ! শুনিলে শরীর কণ্টকিত হয়। তন্মধ্যে একজনের বিষয় 
বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিতেছি । যাহা শুনিলে অনেকে উপন্তাসের 
ব্ণিত বিষয় বলিয়া! অন্ুতব করিবেন কিন্তু তাহা সত্য ঘটন1। দেওয়ান 
কান্তিকেয় চন্দ্র রায় মহাশয় তাহার আত্মজীবন-চরিতে তাহার জ্যোষ্ঠতাত 
তারাকান্ত রায় মহাশয়ের বিষয়ে এইব্প লিখিয়াছেন :-- 

“আমার গ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের এই সকল মহৎ গুণ এত অধিক ছিল যে, 
তাহার সমতুল্য ব্যক্তি আমরা কখনও দেখি নাই। তিনি এমন মিষ্টভাষী' 
ছিলেন যে, কখনও কাহাকেও তুই বলেন নাই; এমন দানশীল ছিলেন যে, 
সাধ্যাতীত না হইলে কখনও কোনও যাচককে গিরাশ করেন নাই; পরস্ত্রী 
অভিলাষ বোধ হয় তাহার হৃদয়কে কখনও স্পর্শ করিতে পারে নাই ; শত্রু 
মিতে সমান জ্ঞান এই ছুল্পভ ধর্শ কেবল তাহাতেই দেখিয়াছি । যে সকল 
হিংঅ্রক জ্ঞাতির৷ তাহার বিলক্ষণ ক্ষতি করিয়াছিলেন ও তাঁহাকে অত্যন্ত কষ্ট 

দিয়াছিলেন, তাহাঁদিগকেও কখন একটি কষ্টদায়ক বাক্য বলেন নাই; এবং 
তাহাদের প্রতি স্নেহ প্রকাশে কখনও ক্রুটী করেন নাই। তীহাদের দুঃসময়ে 
যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছেন? তীহাদ্দের পীড়ার সময় সমস্ত রাত্রি জাগরণ 
করিয়াছেন) মৃত্যুকালে তাহাদের গনঙ্গীযাত্রার উদ্ভোগ করিয় দিয়াছেন; এবং 
পরিশেষে তাহাদের শ্রাদ্ধের কালে সহায় হইয়াছেন। 

“তাহার উদার শ্বভাবের ছুইটি দৃষ্টান্ত আমার সন্তানদের জন্য লিখিতেছি। 
তিনি প্রতিবেশী কায়স্থ জাতীয় অতি ছুর্দশীপন্ন একটি যুবাকে আমাদের 
রাজবাটার কোনও কার্ধ্যে নিযুক্ত করিয়া দেন। কিয়ৎংকাল পরে সে রাজার 
প্রিষ্র খানসামা হইয়া যথেষ্ট ধন সঞ্চয় করে। একদা আমাদের কয়েক বিঘ। 
ভূমি আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করাতে আমার অগ্রজ মহদশয় গ্রভৃত্তি কয়েকজন 
যুবক তাহার সমুচিত দণ্ডবিধানে উদ্যত হন। থানসাম! জ্যে্ঠতাত মহাশয়ের 
শরণাপন্ন হইলে, তিনি তাহাকে ক্লেশ দিতে নিষেধ করিয়া দেন। কিছুদিন 
পরেই এ তত্র যুবক কোনও ন্ুয়োগ পাইয়া আমাদের আরও কয়েক বিঘা 
ভূমি অধিকার করিবার জগ মিথ! মৌকদ্দমা, উত্থাপন করে। ইতিমধ্যে 
তাহার বাটাতৈ হঠাৎ ডাকাইতি হয়! ভাকাইতির সময় আমাদের কয়েকজন 



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: ২৯ 

চৌকিদারকে ডাকাইতের দলে দেখিয়াঁছে এবং জ্োষ্ঠতাত ও তাহার . ভ্রাতৃতমর 
এই ডাকাইতির মূলে আছেন, এইরূপ. বিচারালয়ে প্রকাশ করিল। কর্তার! 
অত্যন্ত ভীত হইয়া রাজবাটাতে আশ্রয় লইলেন। গ্রামস্থ লোক তাহার 
এই অন্তায়াচরণে যারপরনাই বিরক্ত হইয়! দারোগার নিকট কহিলেন যে, 
তাহারা ডাকাইতির বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই। স্থতরাং দারোগ! এ 
ডাকাইতি সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া রিপোর্ট করিলেন। ম্যাজিপ্ট্রেটের পেষকার 
কর্তা্দিগকে কহিয়া পাঠাইলেন ষে, “্যৎকিঞ্চিৎ উদ্যোগ ও ব্যয় করিলেই 
তাহারা ছয়মাসের নিমিত্ত কারাবদ্ধ হইতে পারে ।” তাহারা সমুচিত দণ্ড 
পায় ইহা সকলেরই ইচ্ছা হইল? কিন্তু জ্যোষ্টতাত মহাশয় কাহারও অনুরোধ 
রক্ষা না করিয়া কহিলেন “আমরা বিপদমুক্ত হওয়াতেই আমাদের 
অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে; এ নির্কবোধদিগকে বিপদ্গ্রস্ত করিলে আর কি ফল 
লাভ হইবে ?” এতাদৃশ ক্ষমাগুণের দৃষ্টান্ত আমি প্রায় দেখি নাই। 

“এক শীতকালের রাত্রিতে তিনি রাজার নিকট হইতে বাসস্থানে আসিয়া 
দেখিলেন, তাহার পরিচাঁরক ব্রাক্ষণ তদীয় শয্যায় শয়ন করিয়া ঘোর নিজ্রা 
যাইতেছে। প্রতি রাত্রিতেই তিনি আসিলে তাঁহার জলপানের আয়োজন 
করিয়া দিত এবং তাহার আহার সমাপনান্তে নিদ্রা যাইত। জ্যে্ঠতাত 
ভাবিলেন, যখন এ ব্যক্তি আমার আসিবার পুর্বেই আমার শধ্যায় নিত্রিত 
হইয়াছে, তখন বোধ হয় ইহার কোনও অস্থখ জন্মিয়াছে। কিঞ্চিংকাল 
এইরূপ চিন্তা করিয়া! ছুইখানি কুশাসনের উপরে শয়ন করিলেন। গাত্রে যে 
বন্ত্র ছিল তাহাই তাহার শীত নিবারণের উপায় মাত্র হইল। নূতন সংবাদে 
রাজার বড় আহ্লাদ হইত বলিয়া, একজন্ প্রভাতকাঁলে এবিষয় তাহার গোচর 
করিল। রাঁজা এই আশ্চর্যযাবস্থার দর্শনোৎস্ুক হইয়া তৎক্ষণাৎ জ্যেষ্ঠতাঁতের 
সন্গিহিত হইলেন। জোষ্ঠতাত মহাশয় তখনও স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতেছেন। 
রাজার আগমনে কিঞ্চিং গোলযোগ হওয়াতে জাগরিত হইয়া শশব্যন্তে 
উঠিয়া ঈাঁড়াইলেন । রাজা ঈষৎ হাম্তবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, “তোমার 
শয্যায় পরিচারক স্থখে শয়ন করিয়াছিল; আর তুমি এই কুশাসনে 
পড়িয় কষ্ট পাইতেছিলে, ইহার কারণ কি 1” তিনি উত্তর করিলেন “আমার 
কষ্ট হয় নাই, তবে উহার যদ্দি অস্থুখ হইয়া থাকে তবে উহার কষ্ট হইত।” 
তাহার এই সহদয় ব্যবহারে রাজা বিন্ময়াপন্ন হইয়া সকলকে কহিলেন যে, 
“যদি সংসারে কেহ ধাশম্মিক থাকেন তবে তিনি এই ব্যক্তি ।” 

“তাহার গুণ বর্ণনায় শেষ হয় না। তাহার সাত আটটি পুত্র অকালে 
কাল কবলিত হয়; তথাপি তাহার বদনে ক্ষণকালের নিমিত্ত কেহ কখনও 

শোকচিহ্ন দেখেন নাই । প্রত্যেক পুত্র বিয়োগ সময় ভিনি স্থিরভাবে থাকিতেন 
এবং তাহার পর অধৈর্য পরিবারগণের শোকশাস্তির নিমিত্ব বিশেষ চেষ্টা 
পাইতেন। ধাহার কোমল হৃদয় চিরশক্রর দুঃখে কাত্বর হইত, তাহার চিত্বকে 
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যে জীবনাধিক পুত শোৌকেণ্ড বিচলিত করিতে পারিত না, চাটি 
আশ্চর্যের বিষয় নয়।” 

কি অপূর্ব্ব সাধুতা! ! এ বিবরণ শুনিলেও চিত্ত সমুক্ূত হয়। এ ফা 
ইহাঁও উল্লেখ-যোগ্য যে, দেওয়ান কাণ্তিকেয়চন্দ্র রায়, ধাহার আত্মজীবন-চরিত 
হইতে এই সকল বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি, তিনিও লাধৃতাতে একজন 
অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাহার ন্যায় ধর্মভীরু, বর্তব্যপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ ও 
পরোপকারী লোক আমরা অল্পই দেখিয়াছি । তাহার জ্যেষ্ঠতাতের অনেক 
গুণ তাহাতে বিছ্যমান ছিল। আত্মীয়-স্বজনের পোষণ, গুণীজনের উতৎ্সাহদান, 
সাধুতার সমাদর, বিপন্নের বিপছুদ্ধার, এ সকল যেন তাহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। 
এই সকল গুণেই তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, প্রভৃতি 
স্বদেশহিতৈধী স্বজাতিপ্রেমিক মহাজনগণের বিশেষ সম্মানিত হইয়াছিলেন। 
ইহার বিষয় বলিতে সুখ হয়, ভাবিলেও মন উন্নত হয়| 

জগদ্ধাত্রী দেবী এইরূপ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলন। এরূপ গৃহে 
জন্মিলে ও বাঁড়িলে মানুষ যাহা হয় তিনি সেইরূপ ছিলেন। তাহার বিষয়ে 
অধিক কথ! জানিতে পারি নাই। যাহ কিছু জানিয়াছি তাহাতে তিনি যে 
মনম্থিতা ও সাধু" বিষয়ে একজন অগ্রগণ্যা স্ত্রীলোক ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ 
নাই। জগদ্ধাত্রী পিতার একমাত্র কন্যা, তিন ভ্রাতার অগ্রজা ও বূখলাবণ্যে 
এবং বিবিধ সদ্গুণে গৃছের শ্রীত্বরূপা ছিলেন । শৈশবে রাজা শিবচন্দ্র তীহাকে 
কন্াঁর ন্যায় ভালবাসিতেন। তাহাকে তাসের পোষাক পরাইয়া, নিজ হস্তীর 
উপরে হাঁওদীতে তুলিয়া, সঙে লইয়া নগরভ্রমণ করিতেন। এই কন্তা 
পিতৃগৃহে কিরূপ আদরে ছিলেন সকলেই তাহা অনুমান করিতে পারেন। 
ধন সম্পদে, মান সন্ত্রমে, তাহার পিতার সমকক্ষ লোক তখন কৃষ্ণনগরে ছিল না 
বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি মনে করিলে সুখে স্যচ্ছন্দে চিরদিন 
পিতৃগৃহে বাস করিতে পারিতেন। সে সময়ে কুলীন জামাতৃগণ অনেক সময়ে 
শ্বশুরালয়েই বাস করিতেন । তদন্ছসারে রামকুষ্জও পরম সমাদরে চিরজীবন 
শবশুরালয়েই বাস করিতে পারিতেন। কিন্তু এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, 
জগছ্ধাত্রী তাহা! পছন্দ করিতেন না। তিনি স্বীয় পতির আত্ম-সম্মানকে এত 
মূল্যবান জ্ঞান করিলেন যে, কিয়ৎকা'ল পরেই সন্তপ্টচিত্তে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া 
কদমতলাতে পতিগৃহে নিতাস্ত সাংসারিক অসচ্ছলতার মধ্যে বাস করিতে 
লাগিলেন। তখন তিনি গুরুজনের আদেশের বশবত্তিনী থাকিয়া! ঘর 
নিকাইতেন, জল তুলিতেন, ধান ভানিতেন, সমুদয় গৃহকাধ্য নির্বাহ করিতেন ; 
এবং তছুপরি এতগুলি পুত্র কন্ঠার পালনের দিক দৃষ্টি রাখিতেন। অথচ 
একটি দিনের জন্য কেহ তীহাকে বিষঞদেখিত না । তিনি ধনীর কম্তা হইয়া 
কিরূপ দারিজ্রে বাল করিতেছেন' তাহা দেখিয়া! কেহ তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ 
করিলে মে দয়া তিনি সহা করিতে পারিতেন না। একদা তিনি ধান 
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ভানিতেছেন এমন সময়ে ভাহার পিসৃগৃহের একজন প্রাচীন পরিচারিক! 
আসিয়া তাহাকে তদবস্থাতে দেখিয়া হায়, হায় করিতে লাগিল। জগদ্ধাতী 
হাসিয়। বলিলেন,_-“আমি এই খানে বড় স্থখে আছি। তুমি মাকে বলিও 
আমার কোনও ছুঃখ নাই। আমি কাজ করিতে বড় ভালবাসি।” তিনি 

রূপে গুণে লোকের চিত্রকে এমনি আকুষ্ট করিয়াছিলেন যে, যখন 

তিনি চলিয়া যাইতেন লোকে পশ্চাৎ হইতে বলিত-_“ষেন সাক্ষাৎ, 

লক্ষ্মী ।” 
এই লাহিড়ী ও রায়পরিবারদিগের একটি বিশেষ সদ্গুণ এখানেই উল্লেখ- 

যোগ্য । ইহাদের পরম্পরের মধ্যে গ্রীতিবন্ধন অতীব স্পৃহণীয়। জগদ্ধাত্রী 

যখন সন্ত্টচিত্তে দারিক্যের মধ্যে বাস করিতেন, নিজ ছুঃখের কথ। কাহাকেও 

জানাইতেন না, তখন তীহার ভ্রাতারা তাহাকে ভুলিয়া থাকিতেন না। প্রায় 
প্রতিদিন নীলকুঠী হইতে ফিরিয়া! গৃহে যাইবার সময় ভগিনীর গৃহে পদার্পণ 
করিতেন, এবং গোপনে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার প্রয়াস পাইতেন। এইবপ 
মাতামহকুলে রামতন্নু জন্মগ্রহণ করিলেন । 

__ লাহিড়ী মহাশয়ের জন্মকালে তাহার পিতা রামকৃষ্ণ সামান্য পৈতৃক বিষয়ের 
আয়ের দ্বারা ও নিজে তৎকাল-প্রসিদ্ধ লাল। বাবুদিগের ম্যানেজারি করিয়! 

যাহা কিছু পাইতেন তদ্বারা কষ্টে সংসারধাত্রা নির্বাহ করিতেন । 
নবদ্বীপাধিপতি রাজা শিবচন্ত্রের নৌহিত্রদ্য়, হরিপ্রসন্ন রায় ও নন্দপ্রসন্ন রায়, সে 
সময়ে বড় লাল ও নূতন লালা নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। রামকৃষ্ণ ইহাদের 
সামান্য বিষয় সম্পত্তির ম্যানেজারি করিতেন। এই ভ্রাতৃদ্বয়ের সদাশয়তা, 
সত্যনিষ্ঠা ও সাধুচরিত্রের বিষয়ে অনেক আখ্যায়িক! কৃষ্জনগরে প্রচলিত 
আছে। কান্তিকেয়চন্তর রায় মহাশয় আত্মজীবনচরিতে এক স্থানে 
বলিয়াছেন ;--“এই ভ্রাতৃদ্বয়ের কোনও দৌষ কখনও কেহ দেখেন নাই বা 
শুনেন নাই; পরস্ত সকলেই তাহাদের গুণের কথা কীর্তন করিতেন ।” 

রামকষ্চ নিজে যেরূপ ধর্মপরায়ণ লোক ছিলেন, সেইরূপ ধর্্পরায়ণ 
প্রভুও পাইয়াছিলেন। কিন্তু লাল! বাবুদের ম্যানেজারির বেতন স্বল্পই ছিল। 
ধর্মভীরু রামকৃষ্ণ উপরি আয়ের দিকে চাহিতেন না; স্থুতরাং কেশবচন্্ 
উপার্জনক্ষম না হওয়া পর্ধ্যস্ত ক্লেশেই তাহার সংসার চলিত। . 

রামকৃষ্ণ সন্ভানদিগকে সর্বদা! কুসঙ্গ হইতে দূরে রাঁখিবার চেষ্টা করিতেন | 
প্রতিদিন সায়ংকাঁলে বিষয় কন হইতে অবস্থত হইয়া কিয়ংকাল ধর্শীলোচনাতে 
যাপন করিভেন। সে সময়ে পাড়াতে দেবীপ্রসাদ চৌধুরী নামে একজন 
ভদ্র গৃহস্থ ছিলেন। ইনি স্থানীয় আদালতে মহাঞ্চেজের কাজ করিতেন। 
দোল ছুর্গোৎসব প্রভৃতি বার মাসে তের পার্বণ, ব্রাহ্মণ ভিক্ষুককে দান, স্বীয় 
ভবনে শান্ত্রপাঠ, কথকতা! প্রনৃতির ব্যবস্থাবিধান প্রভৃতি নিষ্ঠাবান হিন্দু- 
গৃহস্থোচিত সমুদয় কার্যের জগ্ তিনি কৃষ্ণনগরে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। 
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ধর্শাস্থরাগী ব্যক্তিগণ সর্বদা তাহার নিকটে আসিতেন। ভত্তিম্ন বিষয়-কর্্প 
স্থত্নেও বহুসংখ্যক লোক ত্রাহার অনুগত ছিল। তাহার বাড়ী এখনও কৃষ- 
নগরে চৌধুরীবাড়ী বলিয়া! প্রসিদ্ধ। রামকৃষ্ণ প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে তাহার 
ভবনে গিয়া বসিতেন। সেখানে নসীরাম দত্ত প্রভৃতি আরও কয়েকজন 
আসিয়! জুটিতেন। সেই সাধুসঙ্গে ও সংগ্রসঙ্গে রামকৃষ্ণের সায়ংকালট! স্থখেই 
কাটিত। তিনি যাইবার সময় কেশবচন্দ্রকে, পরে রামতন্থকে, সঙ্গে লইয়া 
যাইতেন। দেবী চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে একব্যক্তি ইংরাজী জানিতেন। 
শিশুদিগকে তীহার নিকটে ইংরাজী শিখিতে প্রবৃত্ত করিয়া দিয়া বৃদ্ধের 
ধর্মালোচনাতে নিমগ্ন থা'কতেন। নসীরাম দত্তের উল্লেখ করিয়া রামতম্থ বাবু 
তাহার, দৈনিক লিপিতে এক স্থানে লিখিয়াছেন,“হায়! তাহাকে আর এ 
জীবনে দেখিব না।” এই নসীরাম দত্তের বিষয়েই কান্তিকেয়চন্দ্র রায় 
লিখিয়াছেন ;--“কষ্জনগরের মাঝের পাড়াবাসী নসীরাম দত্তের পুত্র যে এক 
পুজার কোঠা প্রস্তুত করেন, তাহার অব্যবহিত সম্মুখের ভূমির অধিকারী অন্য 
একজন ছিলেন। সেই ভূমিখণ্ড না পাইলে তাহাদের পুজার কোঠা অকর্মণ্য হয় 
বলিয়া এ পুত্র তাহা বলপুর্ববক অধিকার করেন। এ অন্ঠায় অধিকার রহিত 
করিবার জন্য এক মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। বিচারক ইহার তদস্তের জন্য 
এ স্থানে উপস্থিত হইলে, অর্থী কহিলেন যে, “যদি প্রত্যর্থী- আপনার সাক্ষাতে 
শুদ্ধ কহেন যে, এ ভূমি তাহার, তাহা হইলে আর আমি এ ভূমির দাবি 
রাখি না নসীরামের পুত্র পিতার স্বভাব জ্ঞাত থাকাতে তাহাকে বাটার 
মধ্যে রাখিয়াছিলেন। বিচারপতির আদেশে তাহাকে তাদন্ত স্থানে আসিতে 
হইল। বিচারকর্তী তাহাকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিবামাত্র তিনি অতি 
ক্রোধভরে উত্তর করিলেন, “উহাকে (পুত্রকে ) আমি এঁ ভূমি অধিকার 

করিতে বিশেষরূপে নিষেধ করিয়াছিলাম, তথাপি লক্্মীছাড়া আমার কথা! 
শুনে নাই, এ ভূমিতে আমার কোন সত্ব নাই ।” | 

রামকুষ্খ নিজে যেমন সাধু ছিলেন, তেমনি সাধু সদাশয় ব্যক্তিদের 
সঙ্গেই মিশিতেন। জনকজননীর দর্টাস্ত ও সছুপদেশ বৃথা যাঁয় নাই। তাহাদের 
সম্তানগণ "বয়োবুদ্ধিসহকারে তাহাদের দৃষ্টাস্তের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। 
জোস্পুত্র কেশবচন্ত্র লাহিড়ী শৈশব হইতে গুরুজনের প্রতি ভক্তি ও বাধ্যতা 
প্রভৃতি সদ্গুণের পরিচয় দিতে লাগিলেন। যৌবনের প্রারস্তে একবার 
তিনি গুরুজনের আদেশে গোয়াঁড়ি হইতে নিজন্বন্ধে এক মণ চাউলের বস্তা 
বহিয়। দিয়াছিলেন। আর একবার একদিন সন্ধ্যার সময়ে কেশবচন্দ্র দেখিতে 
পাইলেন যে, পিতামহী ঠাকুরাণীর গৃহে উঠিবার পৈঠাটি ভাঙ্গিয় গিয়াছে । 
তখন কাহাঁকেও কিছু বলিলেন না; পরে পিতামহী শয়ন করিলে, পাড়ার 
ছুই একটি অন্গগত .সমবয়স্ক. বালককে . সঙ্গে লইয়া, রাতারাতি ইক প্রভৃতি 
সংগ্রহ পূর্ব্বক, পৈঠাটি মেরামত করিয়া ফেলিলেন। প্রাতে পিতামহ 
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ঠাকুরাণী দেখিয়া বিস্মিত ও গ্রীত হইয়া কহিলেন--? এ কেশবের কাজ আর : 
কারু নয়।” কেশবকে তিনি এমনি চিনিয়াছিলেন। 

কেশবচন্দ্র লাহিড়ীর জীবনের ঘটনা সকল সবিশেষ জানিবার উপায় নাই। 
কিন্ত জোষ্ের প্রতি তক্তিভাজন রামতন্ছ লাহিড়ী মহাশয়ের যে প্রকার ভক্তি 
দেখিতাম তাহাতে বোধ হয় যে, তাহার জ্োষ্টের চরিত্র তাহার চরিত্র গঠন 
[বিষয়ে বিশেষরূপে কাজ করিয়াছিল। কেশবচন্দ্রের সাধুতার পরোক্ষ প্রমাণ 
কিছু কিছু আছে। তিনি যখন কলিকাঁতার সঙন্গিকটবর্তা আলিপুরে জজ 
আদালতে কেরাণীগিরি কর্শে নিযুক্ত ছিলেন, তখন এ কর্ম ব্যতীত তিনি 
অনেক দেশীয় ও বিদেশীয় লোকের যোকদ্দমাদির সহায়তা করিয়! এক প্রকার 
মোক্তীরের কাজ করিতেন; তাহাতেও কিছু কিছু উপরি আয় হইত। সে 
সময়ে আদীলতের চতুঃসীমাঁর মধ্যে যাহারা বাঁস করিত, তাহারা উৎকোচ, 
মিথ্যাসাক্ষ্য, প্রবঞ্চনাির দ্বারা অল্লকালের মধ্যেই ধনী হইয়া উঠিত। কিন্তু 
€কেশবচন্দ্রের অতিরিক্ত আয় এত অল্পহই ছিল যে, তিনি নিজের ব্যয় নির্ববাহ 
ও বষ্তনগরের বাটীর সাহায্য করিয়া কলিকাতায় ভ্রাতাদিগের শিক্ষার জন্য 
অধিক ব্যয় করিতে পারিতেন না। এজন্য তাহাকে পরের অন্ুগ্রহাপেক্ষী 
হইতে হইয়াছিল। 

এইরূপ পিতা মাতা ও এবধপ জ্েষ্ঠের ক্রোড়ে শিশু রামতন্থ জন্মগ্রহণ 
করিলেন। হিন্দু গৃহস্থের গৃহে ছয়টি সন্তানের পর, বিশেষতঃ কয়েকটি গত 
হওয়ার পর, পুত্র সন্তান জন্মিলে সেটি কিরূপ আদরের সামগ্রী হয়, সকলে 
তাহাকে কিরূপ অভ্যর্থনা করে, তাহা সকলেই বিদিত আছেন। তাহাতে 
আবাঁর মাঁতামহ রাধাকান্ত রীয় মহাশয় রাজবাটার দেওয়ান ও গ্রামের মধ্যে 
সন্্রান্ত লোক ছিলেন। সুতরাং ইহাতে কিছু সন্দেহ নাই যে, শিশু রামতন্ু 
ভূমিঈ হইলে ্বল্পকালের, মধ্যেই বারইহুদা ও কৃষ্ণনগরের লোক জানতে 
পারল দেওয়ানজীর দৌহিত্র জন্মিয়াছে। স্থতিকাগৃহের দ্বারে সমাগত পল্লী- 
বাসিনীগণের মাঙ্গল্য শঙ্খধবনিতে ক্ষুদ্র গ্রামখানি কীপিয়া উঠিল। পুরস্কারের 
প্রত্যাশায় দলে দলে বাদকগণ আসিয়। নিরন্তর বাছ্যধবনি করিতে লাগিল; 
বারইহুদার বাটা হইতে স্থসংবাদ লইয়া কষ্ণনগরের বাটাতে লোক ছুটিল; 
পথে, ঘাটে, সরোবরে ন্নানের কালে, গৃহিণীগণ বলিতে লাগিলেন__ 
“লাহিড়ীদের ছেলে হয়েছে ; আহা! বেঁচে থাকলে হয় !” 

এবম্প্রকার অভ্যর্থনার মধ্যে রামতন্ু হুধ্যের আলোক দেখিলেন। তত্পরে 
প্রাচীন হিন্দু গৃহস্থের গৃহে যে সকল কৃত্য ও কুলাচার হইয়া থাকে সকলি 
হইল। অর্থাৎ অষ্টাহে আটকৌড়া, স্ৃতিকা-নিক্ষমণ সময়ে যণঠীপুজা প্রভৃতি 
সমুদয় কার্য যথাবিহিত প্রণালীতে নিষ্পাদিত হইল। 

অতঃপর শিশু রামতন্ স্ৃতিকা কারাগার হইতে বাহিরে আসিয়া সকলের 
উক্ষের অগোচরে, জননীর স্গেহময় বক্ষে, শুক্লুপক্ষের শশিকলার গ্ভায় দিন দিন 
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বাড়িতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠ কেশবচন্ত্র নবজাত সহোদরের রূপগুণের বর্ণন! 
করিয়া জননীকে কতই উৎসাহিত ও আনন্দিত করিতে লাগিলেন । ্ 

পঞ্চম বর্ষ অতিক্রম করিলেই হাতে খড়ি দিয়া বিষ্ারস্ত করান হল 
সে সময়ে পাঠশীলাতে শিশুগণের পাঠারস্ত হইত । দেবী চৌধুরী মহাশয়ের 
ভবনে একটি পাঠশাল! ছিল। সম্ভবতঃ সেইখানেই শিশু রামতনুর পাঠারস্ত 
হয়। সে সময়কার পাঠশালের কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া আবশ্যক | সচরাচর 

বর্ধমান জেল! হইতে কায়স্থ জাতীয় গুরুগণ আসিতেন। তাহারা আসিয়া 
কোনও ভন্দ্র গৃহস্থের গৃহে বাহিরের চণ্তীমগ্ডপে পাঠশালা খুলিতেন। প্রীতে 
ও অপরাহ্ে পাঠশাঁল৷ বসিত। একমাত্র শিক্ষক গুরুমহাশয় বেত্রহস্তে 
মধ্যস্থলে একটি খুঁটি ঠেসান দিয়! বসিয়া থাকিতেন। সর্দার পড়ুয়ারা অর্থাৎ 
উচ্চশ্রেণীর বালকের সময়ে সময়ে শিক্ষকতা কার্যে তাহার সহায়তা করিত। 
বালকেরা স্বীয় স্বীয় মাদুর পাতিয়া বসিয়া লিখিত। লিখিত এইজন্য 
বলিতেছি, তত্কালে পাঠ্যগ্রস্থ বা পড়িবার রীতি ছিল না। কিছুদিন 
পাঠশালে লিখিয় ব্রাঙ্ষণ পণ্ডিতের সন্ভানগণ টোলে গিয়া ব্যাকরণ পড়িতে 
আরম্ভ করিত, এবং ধাহাঁরা সন্ভানদিগকে রীজকাধ্যের জন্য শিক্ষিত করিতে 
চাহিতেন, তাহার তাহাদিগকে পারলী পড়িতে দিতেন । যাহারা জমিদারী 
সরকারে কর করিতে বা বিষয় বাণিজ্যে নিযুক্ত হইতে চাহিত, তাহারাই 
শেষ পর্যন্ত গুরুমহাশয়ের পাঠশালে থাকিত। 

পাঠশালে পাঠনার রীতি এই ছিল যে, বাঁলকেরা প্রথমে মাটিতে খড়ি 
দিয়া বর্ণ পরিচয় করিত, তৎপরে তালপত্রে স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, যুক্তবর্ণ, শটিকা, 
কড়াকিয়া, বুড়িকিয়া প্রভাত লিখিত; তৎপর তালপত্র হইতে কদলীপত্রে 
উন্নীত হইত; তখন তেরিজ, জমাখরচ, শুভস্করী, কাঠাকালী, বিঘাকালী 
প্রভৃতি শিখিত ; সর্বশেষে কাগজে উন্নীত হইয়! চিঠিপত্র লিখিতে শিখিভ । 
সে সময়ে শিক্ষা-গ্রণীলীর উৎকর্ষের মধ্যে এইটুকু স্মরণ আছে যে, পাঁঠশালে 
শিক্ষিত বাঁলকগণ মানসান্ক বিষয়ে আশ্চর্য পারদিতা দেখাইত ; মুখে মুখে 
কঠিন কঠিন অঙ্ক কষিয়। দিতে পারিত। চক্ষের নিমিষে বড় বড় হিসাব 
পরিষ্কার করিয়া ফেলিত। এক্ষণে যেমন ভৃত্যের বেতন দিতে হইলেও 
ইংবাজী-শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের কাগজ ও পেন্সিল চাই, ত্রৈরাশিকের অঙ্কপাঁত 
করিয়া কাগজ ভরিয়া ফেলিতে হয়, তখন সেরূপ ছিল না। 

গুরুমহাশয়গণ বর্তমান জুল সমূহের শিক্ষকগণের ন্ায় কোনও কমিটী 
বা কোনও ব্যক্তির নিকট নির্দিষ্ট বেতন পাইতেন না। প্রত্যেক গৃহস্থ 
আপন 'আপন বালককে বা বালক্দিগকে পাঠশালে দিবার সময় শুরুমহাশয়ের 
সহিত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত কবিতেন। এইবূপে মীনে সামীন্য ১৭1১২ টীকা আয 
ইইত। তৎ্পরে যাত্রা, মহোতয়ব, পার্বণ, . বা পারিবারিক অন্ুষ্ঠানাদিতে 
উপরি কিছু কিছু জুটিত। তাহাতেই গুরুমহাশয়দিগের সংসারঘাত্রা নির্বাহ 
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হইত। শুনিতে পাওয়া যায় যে..ছেলে লুকাইয়া গুরুমহীশয়কে ধত 
দিতে পারিত, সে তত তীছার প্রিয় হইত। সে অন্নপস্থিত থাকিলে বা' পাঠে 
অমনোযোগী হইলেও সমূচিত সাঁজা পাইত. না। যে সকল বালক কিছু 
দিতে পারিত না, তাহাদিগকে সর্বদা সশহ্ক থাকিতে হইত। উঠিতে 
বসিতে, নড়িতে চড়িতে, গুরুমহাশয়ের বেত্র তাহাদের পৃষ্ঠে পড়িত। হাত 
ছড়ি, লাডুগোপাল, ত্রিভঙ্গ প্রভৃতি সাজার বিবিধ প্রকার ও প্রণালী ছিল। 

পাঠশালে আসিতে বিলম্ব হইলে হাত ছড়ি খাইতে হইত ; অর্থাৎ আঙনে 
বসিবার পুর্বে গুরুমহাশয়ের সমক্ষে দক্ষিণ হস্তের পাতা পাতিয়া দাড়াইতে 
হইত, অমনি সপাসপৃ, পাচ বা দশ ঘা বেত তদুপরি পড়িত। এই গেল 
হাত ছড়ি। লাড়ুগোপাল আর এক প্রকার। অপরাধী বালককে গোপলের 
্ায়, অর্থাৎ চতুষ্পদশালী শিশ্তর ন্যায় দুই পদ ও এক হন্তের উপরে 
রাখিয়া তাহার দক্ষিণ হস্তে একখানি এগার ইঞ্চ ইট বা অপর কোন ভারি 
দ্রব্য চাঁপাইয়া দেওয়া হইত হাত ভারিয়া গেলে বা কোনও প্রকারে ভারি 
দ্রব্যটি স্বস্থানত্র্ট হইলে তাহার পশ্চাদ্দেশের বস্ত্র উত্তোলন পুর্ধক গুরুতর বেক্র 

প্রহার কর! হইত। ত্রিভঙ্গ আর এক প্রকার । শ্ঠামের বঞ্চিম মুত্তির গ্ভাঁয় 
বালককে এক পায়ে দণ্ডায়মান করিয়া হস্তে একটি গুরু দ্রব্য দেওয়া হইত; 

একটু হেলিলে বা বারেক মাত্র পা খানি মাটিতে ফেলিলে অমনি পশ্চাদ্দেশের 
বস্ত্র তুলিয়া কঠিন বেত্রাঘাত করা হইত । কোন কোনও গুরু ইহার অপেক্ষাও 
গুরুতর শাস্তি দিতেন; তাহাকে চ্যাংদোলা বলিত। কোনও বালক 
প্রহারের ভয়ে পাঠশালা হইতে গালাইলে বা পাঠশালে না আসিলে এই 
চ্যাংদোল! সাজা পাইত। তাহা এই, তাহাকে বন্দী করিবার জন্য চারি পাচ 
জন অপেক্ষাকৃত অধিক-বয়স্ক ও বলবান ছাত্র প্রেরিত হইত। তাহারা 
তাহাকে ঘরে, বাহিরে, পথে, ঘাঁটে বা বৃক্ষশীখায়, যেখানে পাইত সেখান 
হইতে বন্দী করিয়া আনিত। আনিবার সময় তাহাকে হাটিয়া আসিতে 
দিত না, হাতে পায়ে ধরিয়া ঝুলাইয়া আনিত। তাহার নাম চ্যাংদোল|। 
এই চ্যাংদোলা অবস্থাতে বালক পাঠশালে উপস্থিত হইবামান্ত্র গুরুম্হাশয় 
বেত্রহন্তে সেই অসহায় বালককে আক্রমণ করিতেন। এই প্রহার এক এক 
সময়ে এত গুরুতর হইত যে, হতভাগ্য বালক ভয়ে বা প্রহারের যাতনায় 
মলমৃত্রে ক্রি হইয়া যাইত। 

১৮৩৪ সালে লর্ড উইলিয়াম বেটিশ্ব, মিষ্টার উইলিয়াম এভামকে দেশীয় 
শিক্ষার অবস্থা পরিদর্শনার্থ নিয়োগ করিয়াছিলেন । তিনি পাঠশালা সকলের 
অবস্থা পরিদর্শন করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট একটি রিপোর্ট প্রেরণ করেন। 
তাহাভে, প্রায় চতুর্দশ প্রকার সাজা দিবার প্রণানীর উল্লেখ দেখা যাঁয়। 

বলিয়া নিজে এক খানা গা নিজের ক্কন্ধে চাপাইয়! থাকিবে ? বা নিক্ষের 
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উরুর তল 'দয়া নিজের হাত চালাইয়! নিজের কান ধরিয়া থাকিবে? বা 
তাহার হাত পা বাখিয়া পম্চাদ্দেশের বস্ত্র তুলিয়া জলবিছুটী দেওয়া হইবে, সে 
চুলকাইতে পারিবে না; বা একটা থলের মধ্যে একটা বিড়ালের সঙ্গে বালককে 
পুরিয়া মাটিতে গড়ান হইবে এবং বালক বিড়ালের নখর ও দংগ্রাধাতে ক্ষত- 
বিক্ষত হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। লাহিড়ী মহাশয়ের বাল্যকালেও যে এই 
সকল সাজার প্রকার ও প্রণালী ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই । 

ইহা! কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে, শান্তির ভয়ে বালকের! অনেক সময়ে 
পাঠশালা! হইতে পলাইয়া অত্যন্ত ক্লেশ সহা করিত। দেওয়ান কাত্তিকেয় 
চন্দ্র রায় ইহার কয়েক ব্ৃখসরের পরের কথা এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন :__ 
“আমার সমবয়স্ক স্বসন্বদ্ধীয় কয়েকজন বালক কৃষ্ণনগরের চৌধুরীদিগের বাটার 
পাঠশালায় শিক্ষা করিতেন। এই পাঠশালায় আমার এক পিসতুতো ভ্রাতা 
ভালরূপ শিক্ষা না করাতে সর্বদাই দণ্ডিত হইতেন। প্রথমে মধ্যে মধ্যে 
পলাইয়া আমার বাটীতে আসিতেন? কিন্তু গুরু মহাশয়ের দূতেরা গুপ্ধভাবে 
আসিয়া তাহাকে ধৃত করিয়! লইয়া যাইত। কাহারও বাটাতে রক্ষা পাইবার 
অন্ুপায় দেখিয়া একদা এক বারওয়ারি ঘরের মাচার উপরে অনাহারে এক 

দিবা ও এক রাত্রিথাকেন। একদা! শীতকালে মাঁঠে অড়হরের ক্ষেত্র মধ্যে 
যাপন করেন। এর গুরুমহাশয় চৌধুরীবাটার এক বালকের গগ্ডদেশে এরূপ 
বেত্রাঘাত করেন যে, তাহার চিহ্ন যৌবনাবস্থা পর্য্যস্ত ছিল।৮ 

লাহিড়ী মহাশয় তাহার দৈনিক লিপিতে এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, 
তিনিও এক এক সময়ে প্রহারের ভয়ে পাঠশাল! হইতে পলাইতেন ) সেজন্য 
তাহার পিতা গভীর মনোবেদন। পাইতেন। কেবল তাহা নহে, তীহার 
সহাধ্যায়ীদিগের মধ্যে একটি বালক ছিল, সে অল্প বয়সেই চুরি বিদ্যাতে 
পরিপক হইয়া উঠিয়াছিল। সেই বাঁলকটি তীহাকে চুরি করিবার জন্য সর্ধ্বদা 
প্ররোচনা করিত । লাহিড়ী মহাশয় বলেন যে, তাহার প্ররোচনাতে তিনি 
চুরি করিতে শিখিয়াছিলেন। একদিন তাহার জোষ্ঠ কেশবচন্ত্র সন্দেহ করিয়া 
তাহাকে ধরিয়া বসেন ও অনেক তিরস্কার করেন। লাহিড়ী মহাশয় এই 
ঘটনার অন্ততঃ ঘাটি বৎসর পরে তাহার দৈনিক লিপিতে লিখিয়াছেন_-“হায়! 
আমি তখন আমার জ্যেষ্ঠের নিকট অপরাধ স্বীকার করিতে সাহসী হই নাই, 
কেবল কাদিয়াছিলাম।৮ যিনি ষাটি বংসর পরে স্বরুত একটি বাল্যস্থলভ পাপ 

স্মরণ করিয়! হায় হায় করিতে পারেন, তিনি যেক্কি ধাতুতে গঠিত ছিলেন, 
তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। 

বালক রামতন্নুর ঘোঁড়! চড়িবার বাতিকট! অতিশয় প্রবল ছিল। এরূপ 
অনুমান করা যায়, তখন চতুষ্পার্খবস্ত্ণ গ্রাম ও জনপদ সকল হইতে কখন 
কখনও লোকে বেতে। ঘোড়। চড়িয়া কৃষ্ণনগরে মামলা মোকর্দমা বা” ব্ষিয়কর্মম 
করিতে আসিত। তত্তিন্ন কলিকাতার অনুকরণে নূতন ধরণের কতকগুলি 
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ভাড়াটিয়া গাড়ি চলাও আরমস্ত হইয়াছিল। এ সকল শকটের: ঘোড়া 
যথেচ্ছভাবে রাজপথের পার্থে বা মাঠে চরিয়া বেড়াইত। বালক রামতন্ 
সমবয়স্ক বন্ধুদলে পরিবেষ্টিত হইয়| এ সকল ঘোড়া ধরিয়। চড়িতেন। যাহাদের 

ঘোড়া তাহারা জানিতে পারিলে তাড়া করিত, তখন বালকদল চক্ষের নিমিষে 
থানাখন্দ পার হুইয়া পলায়ন করিত। এই ঘোড়া চড়িবার সখটা এতই প্রবল 
ছিল যে, তাহার সঙ্গীদিগের মধ্যে একটি অধিক বয়স্ক বালক ঘোড়া কিনিবার 
জন্য এক জনের অনেকগুলি টাকা চুরি করিয়াছিল। তিনি তখন তাহার 
উৎসাহদাতাদিগের মধ্যে একজন ছিলেন । 

বালক রাম্তন্থ যে কেবল ঘোড়া চড়িয়া৷ সঙ্গীদিগের সহিত আমোদ 
প্রমোদ করিতেন তাহা নহে। তখন কষ্ণনগরের চতুর্দিকে বালকদলের 
বিহারোপযোগী অনেক উদ্ান ও মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্ঠাবলী ছিল। 
রাজপরিবার ও তৎসংস্থষ্ট পরিবারগণ এই সকল উদ্যানের সত্বাধিকারী ছিলেন। 
ইহার মধ্যে শ্রাবন সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য । এই উদ্যানটি কৃষ্ণনগরের এক 
ক্রোশ পূর্ববদক্ষিণে অঞ্জনা নামক নদীর তীরে অবস্থিত। রাজা ঈর্বরচন্ত্র এই 
উদ্যান স্থাপন করিয়া এখানে একটি স্থরম্য হন্্য নির্মাণ করেন। তদবধি ইহা 
কষ্ণনগরের একটি আকর্ষণের বস্ত ছিল। দুঃখের বিষয় শ্রীবনের সে পূর্ব শ্র 
আর নাই। যেস্থরম্য প্রাসাদ ইহার প্রধান সৌন্দধ্য ছিল তাহার ভগ্নাবশেষও 
এখন নাই । ক্ষিতীশবংশাবন্পী-চরিতকার উক্ত স্থানের নিম্নলিখিতরূপ বর্ণন! 
করিয়াছেন :_ 

«এই স্থান অতি রমণীয়। অঞ্জনা যদিও এখন স্থির-সলিলা হইয়া 
গতিবিহ্বীনা হইয়াছে, তথাপি তদীয় পূর্বকালীন মনোহারিণী শোভা এককালে 
তিরোহিত হয় নাই। প্রায় অর্ধ ক্রোশ পধ্যস্ত ইহার উভক্ন কৃলে গ্রাম্য 
বৃক্ষ-সমূহ শ্রেণীবদ্ধ থাকাতে, এরূপ অপরূপ শোভা! হইয়া রহিয়াছে, যেন কোন 
প্রকৃতি-প্রিয় মহাপুরুষ, স্বভাবের সৌন্ধ্য প্রদর্শন করিবার বাসনায়, নিবিড় 
কানন মধ্যে এই জলাশয় প্রস্তুত করিয়া! রাখিয়াছেন। প্রানে, অপরাহে, 
অথবা রজনীকালে, এই নদীতে নৌকাঁরোহণ করিয়া ইতস্ততঃ নয়ন সঞ্চারণ 
করিবামাত্র অসুস্থ হৃদয়ে সুস্থতা লাভ হয়। কতিপয় বর্ষ পুর্বে আমাদিগের 
প্রসিদ্ধ কবিবর মাইকেল মধুস্থদন এই নদীর অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শনে 
কহিয়াছিলেন_-“হে 'অঞ্জনে ! তোমাকে দর্শন করিয়া আমি অতিশয় প্রীত 
হইলাম, তোমাকে কখনই ভূলিব না এবং তোমার বর্ণনা করিতেও ক্রটা 
করিব না।” এই রাজার (ঈশ্বরচন্দ্ের ) পুর্বের পূর্বপুরুষের! এই নদদীতটস্থ 
প্রাসাদের দক্ষিণ দিকে যে কানন আছে, তাহাতে বিদ্ধ সুস্বাদু ফলের বৃক্ষ 
রোপণ করিয়া তাহার নাম মধুপোঁল এবং এ কাননের পূর্বাংশে যে উপবন 
আছে তাহার নাম আনন্দ-কানন রাখেন। মধুপোল 'অশোক, চম্পক, বক, 
কাঞ্চন, নাগকেশর, মুটুকন্দ, কিংশুক, শাল্সলী ইত্যাদি পুষ্পবৃক্ষ-শ্রেণীতে 
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শোভিত ছিল; এক্ষণে কেবল কিংশুক ও শাল্সলী বৃক্ষঘাত্র আছে। তথাপি 
বসস্তকালে এই তরুরাঁজি বিকশিত রক্তবর্ণ কুস্মাবলিতে অলঙ্কৃত হহয়! 
অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। প্রায় পঞ্চবিংশ বৎসর অতীত হইল? একদা 

আমাদের স্বিখ্যাত কবি মদনমোহন কাব্য-রত্বাকর এই শোভা সন্দর্শনে 
লিখিয়াছিলেন--““জগদীস্বর সর্বতৃতকে অদ্ভুত প্রদর্শনার্থ যেন রাশীভূত লিন্দুর 
রক্ষা করিয়াছেন ।” 

এই কবিজনের মনোহরণকারী স্বরম্য কানন যে বালক রাম্তন্থ ও তাহার 
বয়ুস্তগণকে বার বার আকুষ্ট করিত তাহা বল! নিপ্রয়োজন। আমরা সকলেই 
এক কালে বালক ছিলাম; অনেকেই পল্লীগ্রামে প্রকৃতির নিস্তব্ধ রমণীয়তার 
মধ্যে বদ্ধিত হইয়াছি ; স্ৃতরাং বালক কালের সে স্থুখের কথ! সকলেই ম্মরণ 
করিতে পারি। গ্রামের পার্থ যে কিছু রমণীয় দ্রষ্টব্য বিষয় ছিল, যেকিছু 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ছিল, যে কিছু সস্ভোগ্য পদার্থ ছিল, আমরা কিছুই দেখিতে 
বা সম্ভোগ করিতে ছারি নাই। বালক রামতম্থ ও তাহার বয়স্তগণও 
ছাড়েন নাই। সে সকল সন্তোগের বস্তব এখনও |বগ্ধমান রহিয়াছে কিন্তু 
হায় সে সম্ভোগের শক্তি হারাইয়াছি। জীবনের ক্ষুদ্র স্বখে সে অভিনিবেশ 
চলিয়া গিয়াছে ! বোধ হয় হৃদয়ের প্রসন্নত। ও নির্মলতা হারাইয়াছি বলিয়াই 
তাহা চলিয়া গিয়াছে। জগদীশ্বরের এই সৌন্দ্্যময় জগতে স্থুখের আয়োজন 
যথেষ্ট আছে? কিন্তু সে সখ বোধ হয় কেবল পবিভ্র-চিত্ত ব্যক্তির জন্তই আছে, 
অপরের জন্ত নহে। ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিতকার তীহারই স্বপ্রণীত আত্ম- 
জীবনচরিতে ক্ষোভ করিয়া বলিয়াছেন ;__“বোধ হয় ষেন যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে 
সকল স্থুখই তিরোহিত হইয়াছে । পূর্বকালে যে সকল দ্বুখ ভোগ করিয়াছি, 
সে সব স্থথের দিকে দৃষ্টিপাত করিবা মাত্র যেন পলাইয়! যাঁয়। ধরিবার সহশ্র 
চেষ্টা করিলেও আর ধরা যায় না। সেই শ্রীবন, সেই লালবাগ অগ্যাঁপি 
বর্তমান আছে? কিন্তু তৎসমুদয় ত আর আমাদের কাহারও দেখিতে স্পৃহা 
হয় না। স্পৃহ! দূরে থাকুক তাহার নামও উল্লেখ করা যায় না।” 

যাহা হউক বিবিধ প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে নিশ্মল বাল্য স্থখে রামতন্ুর 
বাল্যকাল গত হইয়াছিল। দক্ষিণ বঙ্গের অধিকাংশ ভূভাগ গঙ্গার তরজ- 
ধৌত বালুকা-রাশির দ্বারা নিশ্মিত এবং অপেক্ষারুত অল্প কাল হইল মানবের 
আবাস ভূমিরূপে ব্যবহ্ৃত হইয়াছে । চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফাহিয়ান যখন 
৩৪৯ শ্রীষ্টাব্দে ভারত-ভ্রমণের জন্য আগমন করেন, তখন তাশ্রলিপ্তক বা তমলুক 
নগরকে সমুদ্রুতটে দেখিয়াছিলেন। এই নগর উতৎ্কলের সর্বপ্রধান বন্দর ও 
বৌদ্ধগণের একটি প্রধান স্থান ছিল। তিনি এখানে সহশ্রাঁধিক বৌদ্ধ যতিকে 
দর্শন করিয়াছিলেন। সেই তমলুক এখন সমুদ্র-তীর হইতে কতদুরে পড়িয়া 
রহিয়াছে! গঙ্গার তরজ-ধোত, বালুকারাশি দ্বারা গঙ্গার মুখভাগ ক্রমশ; 
সমুন্নত হইয়া, বঙ্দেশের পরিসয্ন কতই: বর্ধিত হইতেছে ! সাগরগামিনী নদী 



সকলের তরজানীত  বালুকারাশির ও সাগরতরঙ্গানীত বালুকারাঁশির ঘাত 
গ্রতিঘাতে বালুশৈল সকল উিত হইয়৷ নদী সকলের মুখে কি পরিঘর্তনই 
ঘটাইতেছে। অন্গমান করি, সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গ এই প্রকার সাগর-গর্ভ হইতে 
সমুখিত হুইয়! মানবের বাসোপযোগী হইয়া থাকিবে । সে অধিক দিনের 
কথা নহে । ইতিহাসের গণনার বনু পুর্বে হইলেও মানব-সমাজে যুগ গণনাতে 
বহু দুর নহে। স্থৃতরাং বঙ্গভূমির দক্ষিণ বিভাগের ভূমির উৎপাদিকাঁ-শক্তি 
এখনও নবীন রহিয়াছে । এই জন্য এই ভূমি-ভাগ শ্তামল উদ্ভিদ-পরিপূর্ণ, 
ফল-শস্ত-তৃষিত ও নয়ন মনের গ্রীতিকর। এই কারণে বিদেশীয় পধ্যটকগণ 
বঙ্গভূমিকে ভারতের উদ্যান-ভূমি বলিয়। বর্ণন করিয়াছেন। সেই 
উদ্যান-ভূমির মধ্যে ম্ধ্যমণিম্বরূপ নবদ্বীপ বিভাগ বিচিত্র রমণীয়তাতে পুর্ণ 
ছিল। এইরূপ সৌন্দধ্যের মধ্যে বালককাল অতাঁত হইলে তাহা যে স্থখেই 
অতীত হয় তাহা বলা 'নিশ্রয়োজন। বালক রাম্তন্থু পুর্ণমাত্রায় সে হুখের 
অধিকারী হইয়াছিলেন। 

০০৮০ বালক রামতন্ু এইরূপে বয়স্তদ্িগের সহিত আনন্দে বিহার করিতে 
লাগিলেন বটে, কিন্তু বোধ হয় পিতা মাত তাহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ভীত ও 
উৎকণ্তিত হইতে লাগিলেন। ভীত ও উৎকন্টিত হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। 
সে সময়ে দেশের, বিশেষতঃ কৃষ্ণনগর সমাজের, নীতি-সন্বন্বীয় জল-বায়ু দূষিত 
ছিল। সাধু রামের স্তাঁয় নিষ্ঠাবান প্রাচীন হিন্দুগণ স্থীয় স্বীয় গৃহে ও 
পরিবারে যে সকল সদ্গুণ দেখিতে চাহিতেন দেশীয় সমাজে সে সকল 
সদগ্ুণের বড়ই অভাব হইয়াছিল। বলিতে ক্লেশ হয়, ক্ষোভে অশ্রুবারি 
সম্বরণ করা যায় না, মুসলমান অধিকারের পূর্বে, হিন্দুরাজত্বের অভ্যুদয়ে 
ও প্রভাব কালে প্রাচীন শ্রীকপধ্যটক ও চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণ যে হিন্দু 
জাতিকে, সাহসী, সত্য-নিষ্ঠ, সরল-প্রকৃতি, আথিতেয়, স্বদার-নিরত দেখিয়া 
গিয়াছিলেন, কয়েক শতাব্দীর পরাধীনতাতে সেই জাতিকে যেন সেই 
সমস্ত সদ্গুণে বঞ্চিত করিয়! ফেলিয়াছিল। স্থানে স্থানে মুসলমান রাজাদিগের 
রাজধানী স্থাপিত হইয়া, তাহাদের রাজ-সভার দূষিত সংশ্রবে অগ্রে হিন্দু ধনীদের 
সর্বনাশ হয়, তৎপরে ধনীদের দৃষ্টান্তে সমগ্র দেশের নীতি কলুষিত হইতে 
থাকে। মুসলমান রাজাদিগের দুষ্টান্তে দেশমধ্যে যে সকল কুরীতি প্রচলিত 
হইয়াছিল, তন্মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতে পারে । প্রথমে ধনীদের মধ্যে 
স্ত্ী্গাতির অবরোধ ও বহুবিবাহ প্রথা । যদিও বহুবিবাহ হিন্দুশান্ত্রের বিরুদ্ধ নয়, 
এবং কৌলীন্ প্রথা নিবন্ধন বহুবিবাহ আর এক আকারে দেশে প্রচলিত 
হইয়াছিল, তথাপি ধনী হইলেই একাধিক স্ত্রী বিবাহ করিতে ও পুরবাঁসিনী- 
দিগকে কঠিন অবরোধে অবরুদ্ধ রাখিতে হয়, এবং :সেটা যেন এক-প্রকার 
সম্ মের চিন্ধ, এই একট] ভাব মুসলমান নবাবদিগের 'সংশ্রবে হিন্ুধনীদিগের 
মনে আসিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ পুক্রষদিগের মধ্যে দ্ুশ্চরিত্রতা। ইহ1 যেন 



রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 

গ্রশংসার বিষয় হইয়া ঈীড়াইয়াছিল। এ বিষয়ে যে যত সাহসী ও ককতকার্ধ্য হইত 
সেই যেন বাহাছ্র বলিয়া গণ্য হইত। এইটি মুসলমান অধিকারের সর্ধপ্রধান 
কলঙ্ক। ইহাতে জাতীয় নীতিকে একেবারে দুষিত করিয়! ফেলিয়াছিল ৷ এই 
কারণে দেখিতে পাই মুসলমান অধিকার কালে যে সকল সংস্কৃত কাব্য রচিত, 
হইয়াছে তাহার রুচি বিকৃত। অধিক কি, এই অধিকার কালে যে সকল তন্ত্র 
শাস্ত্র রচিত হইয়াছে, তাহাঁতেও ইন্দ্রিয়াসক্তি ধর্শের নাম ধারণ করিয়! দেখা। 

নিয়াছে। এই কালমধ্যে অভ্যুদিত অধিকাংশ ধর্ম সম্প্রদায় ইন্জিয়াসক্তির: 
পুতিগন্ধে আপ্লুত । 

মুসলমীন অধিকারের তৃতীয় অনিষ্ট ফল তোষামোদজীবিতা, আত্মগোপন, 
ও প্রবঞ্চনাপরতা | দেশীয় ধনীগণ তোষামোদ, আত্মগোপন ও প্রবঞ্চনা ছারা' 
নবাবদিগের অত্যাচার হইতে বীচিবার চেষ্টা করিতেন। তীহাদের দৃষ্টাস্তের 
অনুসরণ করিয়া, তাহাদের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার আশয়ে অপর 
সকলেও তোষামোদ ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় লইত। এইরূপে পরাধীনতাবশতঃ 
হিন্দুদিগের প্রাচীন সত্যনিষ্ঠ। একেবারে চলিয়া গিয়াছিল বলিলে অততযুক্তি 
হয় না। পথে ঘাটে, হাটে বাজারে, লোকে মিথ্যা কহিতে ও প্রবঞ্চন' 
করিতে লজ্জা পাইত না । তৎ্পরে যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল ইংরাজদিগের 
রাজম্ব আদায়ের প্রণালী, আইন ও আদালত স্থাপিত হইয়া তাহাও অন্তহিভ 
হইল। লোকে দেখিল সত্য নির্ধারণ ইংরাজের আইন বা আদালতের 
লক্ষ্য নহে, সত্য প্রমাণিত হইল কি না তাহা দেখাই উদ্দেশ্ট । স্থতরাং 
লোকে জানিল যে, যে যত মিথ্যা সাক্ষ্য সংগ্রহ করিতে পারিবে তাহারই 
জায়াশা তত অধিক। এইরূপে ইংরাজ-প্রতিষ্ঠিত আদালতগুলি মিথ্যা সাক্ষ্য 
প্রবঞ্চনাদির প্রধান স্থান হইয়া ্াড়াইল। লোকে জাল জ্য়াচুরি ছারা 
কৃতকার্ধ্য হইয়া স্পর্ধা করিতে আরম্ভ করিল। উৎকোচাদি ছারা ধনলাভ 
করিয়া সমাজ মধ্যে গৌরব লাভ করিতে লাগিল। দেশের এরপ ছুর্দিশা না 
ঘটিলে মেকলে বাঙ্গালিজাতির প্রতি যেরূপ কটুক্তি বর্ষণ করিয়াছেন, তাহা 
করিবার স্থযোগ পাইতেন না। দেশের সাধারণ নীতির এই দুর্গতি হওয়াতে 
সর্বত্রই লোকের প্রতিদ্রিনের আলাপ আচরণ তদন্ুরূপ হুইয়৷ গিয়াছিল। 
কৃষ্ণনগরও সেই দুষিত বায়ুকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই । 

পুর্ববেই বলিয়াছি রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ১৮০২ খ্ীষ্টাব্বে লোকাস্তরিত হন এবং রাজা 
গিরীশচছ্্র রাজপদে প্রতিষ্টিত হন। রা'মত্ লাহিডুী মহাশয় গিরীশচন্দের 
অধিকার কালেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে কৃষ্ণনগরের 
মধাবিত্ত ভদ্রসমাজ তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম কেন্দ্রীভূত 
রাঁজ-পরিবার ও তাহাদের স্বসম্পকীয়, সংস্থ্ট ও আশ্িত ব্যক্তিগণ বি 
সংখ্যাই বোধ হয় অধিক ছিল। দ্বিতীয় স্বাধীনবৃত্তি-সম্পন্ পরিবারবর্ম - 
ইহাদের অনেকে পারস্য ভাষায় স্থশিক্ষিত হইয়া! বিষয় কর্দোপলক্ষে নানাস্থানে 
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বিক্ষিপ্ত হইয়া বাস করিতেছিলেন । অপ্ররাংশ বাণিজ্যাদিতে নিযুক্ত হইয়া 
বঙ্গদেশেরই অন্যান্য জেলাতে বাস করিতেছিলেন। তৃতীয় ইংরাজদিগের 
নব-প্রতিঠিত কাছারীর উকীল, মোক্তার' আমলা প্রভৃতি ; ইহাদের অধিকাংশ : 
খড়িয়া তীরবর্তাঁ গোয়াড়ি নামক স্থানে অবস্থিত ছিলেন। 

রাজা গিরীশচন্দ্রের স্বভাব চরিপ্রের কথা অগ্রেই বর্ণিত হইয়াছে। তিনি, 
অতি অসার, অল্লবুদ্ধি ও নীচ-প্রক্ৃতি লোকের বশ্ততাপন্ন ছিলেন। তাহার, 
সময়ে স্বার্থপর ও হীন-চরিত্র লোক সকল রাজবাটাকে ঘিরিয়াছিল। স্তরাং 
রাজবাটীর দৃষ্টান্ত ও হাওয়! কিরূপ ছিল সকলেই অনুমান করিতে পারেন । 
এই সময়ে রাজবাটীর সহিত লাহিড়ী পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের কিঞ্চিৎ সংশ্রব হয়। 
সাধু রামরুষ্ের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ঠাকুর দাস লাহিড়ী মহাশয় কিছুদিন গিরীশ- 
চন্দ্রের কাধ্যকারক ছিলেন তাহা অগ্রেই বলিয়াছি। 

রাজবাটীতে সচরাচর কিরূপ পাপ প্রশ্রয় পাইত তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ 
পরবর্তী রাজা শ্রীণ্চন্দ্রের সময় হইতে দিতেছি । শ্রীশচন্দ্রের বিবিধ সদ্গুণ 
সত্বেও তিনি এ সকল পাঁপে লিপ্ত ছিলেন, কারণ সে সকল পাপ তখন পাপ 
বলিয়া গণ্য হইত না। দেওয়ান কাণ্তিকেয় চন্দ্র রায়ের স্বলিখিত জীবন্রিতে 
উহার কিছু কিছু বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা হইতে ছুইটি বিবরণ 
দিতেছি। 

একটি বিবরণ এই, শ্রীশচন্দ্র অতিশয় গীতবাছ্যের অনুরাগী ছিলেন; সর্বদা 
স্থগায়ক স্ুগায়িকাদিগকে আনাইয়৷ গীতবাগ্ভ শুনিতেন। একবার এইরূপ 
এক গায়কদলে একটি অল্পবয়স্ক বালিকাকে দেখিয়া তাহাকে রাজা এক 
প্রকীর কিনিয়। লইলেন। সেই বালিক। রাজবাড়ীতে নিয়মিত দাসীদলের 
মধ্যে পরিগণিত হইয়া রহিল। বাজার অবসর হইলেই তাহাকে আনিয়! 
গান শুনিতেন । ক্রমে তাহার বয়স ১৪।১৫ বৎসর হইল। তখন দেওয়ান 
রাজাকে বলিলেন_-“এ বালিক1 এখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে চলিল, আর ইহাকে 
সভামধ্যে আনা কর্তব্য নয়।” রাজ! তাহার প্রতি কর্ণপাত করিলেন ন। 
তৎ্পরে তাহাকে যখন তখন স্থরাপান করাইয়া বন্ধুগণসহ তাহার সহিত 
হাস্ত পরিহাস আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন। আর একটি বিবরণ 
এই :২-“এক রাত্রিত্তে রাজবাটাতে এক অপূর্ধব রূপসী ও অসাধারণ স্থকগ্ঠা- 
তয়ফাঁওয়ালীর নৃত্যগীতে মকলেই বিমোহিত হইলেন। কেহ প্রস্তাব 
করিলেন যে, এই রমণী সুন্দর খ্যামটা নাচিতে পারে। তখন স্থরাপানে 
সকলেরই হৃদয় প্রফুল্ল ছিল ; স্ৃতরাং এ প্রস্তাবে দ্বিমত হইল না। এ স্বন্দরী 
খন পেশোয়াজ ছাড়িয়৷ একখানি কালাপেড়ে সুম্ম ধুতি পরিয়া গৃহে প্রবেশ 
করিল, ঘেন স্বর্গবিদ্যাধরী অবভীর্ণা হইলেন দর্শকবৃন্দের ঢুলু ঢুলু নয়নে এইরূপ 
দৃষ্ট হইল। নিমন্ত্রিত মহাশয়দিগের মধ্যে কি প্রধান, কি বিজ্ঞ, কি পদস্থ, 
প্রায় সকলেই তাহার নৃত্যে বিমোহিত হইলেন। প্রথমে কয়েক অবিজ্ঞ 
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যুবা আপন আপন চরণ নিজ বশে রাখিতে পারিলেন না। তীহারা এ সঙ্গে 
নৃত্য আরম্ভ করিলেন। প্রাচীন ও পদস্থ একজনও দণ্ডায়মান হইঢুলন। 
এক বিজ্ঞবর প্রথমাবধি গম্ভীরভাবে ছিলেন, তাহার পদ শেষে অস্থির হইয়! 
উঠিল। তিনি উক্ত প্রাচীনকে নাচাইবার ছলে আপনি নাচিতে লাগিলেন ।৮ 

যে সমাজে সমাজপতি রাজা বন্ধুগণ-সহ একটা দাসী শ্রেণীস্থ বালিকাকে 
ক্থরাপান করাইয়! তাহার সহিত হান্ত পরিহাস করিতে লজ্জা বোধ করেন 
মা, যে সমাজে সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তির ভবনে নিমন্ত্রিত ভত্রমগ্লীর মধ্যে 
এইরূপ আমোদ চলিতে পারে, সে সমাজের নীতির অবস্থা কিরূপ দীড়ায়ু 
তাহ! সকলেই অনুমান করিতে পারেন । 

ইহা পরবর্তী ঘটন। হইলেও গিরিশচজ্জের সময়ে যে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর 
অবস্থা ছিল না, তাহা বলিতে পারা যায়। রাজসংসারের সম্পককীয় ও 
আশ্রিত ব্যক্তিদিগের নীতি এই প্রকার হাওয়াতেই বদ্ধিত হইত। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদিগের অনেকে বিদেশে বাস করিতেন সুতরাং 
কষ্ণনগরের তদানীন্তন সামাজিক অবস্থার সহিত তীহাদের যোগ ছিল না, 
এজন্য তাহাদের বিষয়ে আলোচন। ত্যাগ করা গেল। যে সকল বিদেশীয় 

আমলা প্রস্তুতি কর্মস্থত্রে গোয়াড়ীতে বাস করিতেন, তাহাদের অবস্থা কি 
ছিল দর্শন করুন। কাত্তিকেয় চন্দ্র রায় বলিতেছেন :-_“গোয়াড়ীতে কয়েক 
ঘর গোপ মালোগাড়ার ও অন্যান্ত নীচজাতির বসতি ছিল। পরে যখন 
ইংরাজ গবর্ণমেন্ট স্থান প্রশস্ত ও নদীতীরস্থ দেখিয়া ইহাতে বিচারালয় সকল 
স্থাপন করিলেন, সেই সময় সাহেবের! গোধাড়ীর পশ্চিম দ্রিকে ও তাহাদের 
আমলা, উকীল ও মোক্তারেরা ইহার পুর্ধদিকে আপন আপন বাসস্থান 
নিশ্মাণ করিতে লাঁগিলেন। তৎকালে বিদেশে পরিবার লইয়া যাইবার 
প্রথা অপ্রচলিত থাকাতে এবং পরস্ত্রীগমন নিন্দিত বা বিশেষ পাপজনক নাঁ, 
থাকাতে, প্রায় সকল আমলা, উকীল ব। মোক্তারের এক একটি উপপত্বী 
আবস্তক হইত । স্থৃতরাং তাহাদের বাসস্থানের সন্গিহিত স্থানে স্থানে 
গাণকালয় সংস্থাপিত হইতে লাগিল। পূর্বে গ্রীদেশে যেমন পণ্ডিত সকলও 
বেশ্তালয়ে একত্রিত হইয়। সদালাপ করিতেন, সেইরূপ প্রথা এখানেও প্রচলিত 
হইয়া উঠিল 1 ধাহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত নহেন, তাহারাও আমোদের ও পরস্পর 
সাক্ষাতের নিমিত্ত এই সকল গণিকালয়ে যাইতেন। সন্ধ্যার পর রাত্রি দেড় 
প্রহর পধ্যন্ত বেশ্যালয়ে লোকে পুর্ণ থাকিত। বিশেষ্ত: পর্বোপলক্ষে সেথায় 
লোকের স্থান হইয়! উঠিত না । লোকে পুজার রাজিতে যেমন প্রতিমা দর্শন 
করিয়া বেড়াইতেন, বিজয়ার রাত্রিতে তেমনি বেশ্া দেখিয়া বেড়াইতেন।” 

এ সকল বিবরণ উদ্ধৃত করিতেও লজ্জা বোধ হইতেছে। কিন্তু লজ্জা 
বোধ করিয়া প্রক্কত.. অবস্থার. প্রতি চক্ষু মুদিয়! থাকিলে কি "হুইবে। 
দেওয়ানজী তদানীস্তন কষ্চনগরের যে অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন, তদনুরূপ 
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অবস্থা তখন দেশের অনেক নগরেই বিদ্বমান ছিল। সে সময়ের যশোহর 
নগরের বিষয়ে এরপ শুনিয়াছি যে, আদালতের আমলা, মোক্তার প্রভৃতি 
পদস্থ ব্যক্তিগণ কোনও নবাগত ভভ্রলোকৈর নিকটে পরম্পরকে পরিচিত 

করিয়া দিবার সময়ে-_-“ইনি ইহার রক্ষিতা স্ত্রীলোকের পাকা বাড়ী করিয়া 
দিয়াছেন,” এই বলিয়া পরিচিত করিতেন। রক্ষিতা স্ত্রীলোকের পাকাবাড়ী 
করিয়! দেওয়া একটা মানসম্ত্রমের কারণ ছিল। কেবল কি' যশোহরেই ? 

_ দেশের সর্বত্রই এই সম্বন্ধে নীতির অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। অন্যান্য 
প্রদেশের ত কথাই নাই, বঙ্গদেশেও ভদ্্রসন্তানেরা প্রকাশ্তভাবে দৃধিত- 
চরিত্র নারীগণের সহিত মিশিতে লজ্জা বোধ করিতেন নাঁ। এখনও কি 
করিতেছেন? এখনও প্রকাঠ্ঠ র্দভূমিতে কলিকাতা! সহরের ভদ্র পরিবারের 
যুবকগণ এ শ্রেণীর স্্রীলোকদিগের সহিত নাচিতেছে, আর দেশের 
অপরাপর বহু ভদ্রলোক গিয়া অর্থ প্রদান করিয়া উৎসাহ দিয়া আসিতেছেন। 
অপরাপর প্রদেশে এখনও যে অবস্থা রহিয়াছে তাহা অতীব লজ্জাজনক । 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ও পাঞ্জাবে কুলটাগণ প্রকাশ্ঠভাবে ভদ্রবংশীয় পুরুষগণের 
মধ্যে যাতায়াত করিতে সংকুচিত হয় না; পাঞ্ডাবে এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণ 
পিতা ভ্রাতা প্রভৃতির সঙ্গে বাস করে, তাহারা ইহার্দের উপার্জনের দ্বারা 
পালিত হয়; ইহাদের গহিত কাজটাও একটা ব্যবসায়ের মধ্যে দীড়াইয়াছে ! 

বোদ্বাই ও মান্দা প্রদেশে অনেক দেবমন্দিরে কতকগুলি স্ত্রীলোক থাঁকে, 
নামে তাহাদের দেবতাদিগের সহিত বিবাহ হয়, কিন্তু ফলে তাহার! বিগহিতি 
উপায়ে অর্ধোপাজ্জন করে । ইহাদের সামাজিক অবস্থা গ্রকাশ্ত গণিকাদিগের 
অবস্থ! অপেক্ষা একটু উন্নত। ইহারা অসংকোচে ভদ্রপরিবারের মধ্যে 
যাতায়াত করে; যাত্র। মহোতৎ্সবাদিতে নৃত্যগীত করে) এবং অনেক স্থলে 
ভত্রকুলকামিনীগণের অপেক্ষা অধিক সমাদর পায়। স্থৃতরাং সে সময়কার 
কষ্ণনগরের সামাজিক অবস্থার বিষয়ে শোক করিয়া আর কি করিব । 

এই সকল বিষয় উল্লেখ করিবার প্রয়োজন এই যে তখন এ সম্বন্ধে দেশের 
সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহাই প্রদর্শন করা। তখন অল্পবয়স্ক 
বালকদ্িগেরও আচার ব্যবহার আলাপ পরিচয়ে দূষিত নীতি প্রবেশ করিত। 
তরলমতি বাঁলকেরাও এমন সকল বিষয় জানিত যাহা তাহাদ্িগের জান! 
উচিত নয়। স্থতরাং লাহিড়ী মহাশয়ের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বর্ধ হইতে না হইতে 
পিতা রামকৃষ্ণ ও মাতা জগদ্ধাত্রী যে তাহাকে কুষ্জনগরের বালকদিগের সঙ্গ 
হইতে দূরে রাঁখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন এইবূপ অনুমান অযৌক্তিক নয়। 
পূর্বেই বলিয়াছি সাধু রামকুষ্জ সম্ভানদিগকে সর্ববদ! চক্ষে চক্ষে রাখিতেন। 
কিন্তু নিজের বিষয় কর্মের মধ্যে সর্ধবদ1 চক্ষে চক্ষে রাখা ও সম্ভব ছিল না। 
এরূপ অগ্নমান হয় যে, পিতা মাতা দেখিতেন যে তীহাঁদের সহম্র সতর্কতা 
সত্বেও সম্তান পল্লীর বালকর্দলে মিশিত, এবং এমন অনেক বিষয় শিক্ষা 
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করিত, যাহা তাহার জানা উচিত ' নয়। তখন তাহারা উভয়ে তাহাকে 
স্থানান্তরিত ক।রবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। কেশবচন্ত্র তখন আলিপুরে 
কাজ করিতেন ও কালীঘাটের সন্নিহিত চেতলা নামক স্থানে বাসা করিয়া 
থাকিতেন। পিতা মাতার উদ্বেগ দেখিয়াই কেশবচন্দ্র বালককে কলিকাতায় 
আনিবার ইচ্ছা! করিয়া থাকিবেন। যাহ! হউক ১৮২৬ সালে দ্বাদশ বর্ষ বয়সে 
কেশবচন্ত্র তাহাকে কলিকাতাতে আনিলেন। 

লাহিড়ী মহাশয়ের কলিকাতা আগমন ও বিষ্তারস্ত 
কলিকাতার তদানীন্তন অবস্থা ও ইহার প্রধান ব্যক্তিগণ 

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে লাহিড়ী মহাশয় কলিকাতার দক্ষিণ উপনগরবর্তা কালী- 

'ত্বাটের সন্িকটস্থ চেতল নামক স্থানে নিজ জ্যেষ্ঠের বাসাতে আসিলেন। 
জ্ষ্ঠ কেশবচন্দ্র ভাতার শিক্ষার কিরূপ বন্দোবস্ত করেন, এই চিন্তাতে উদ্দিগ্ন 
হইতে লাগিলেন। তখন চেতলার সন্গিকটে ইংরাজী স্কুল ছিল না। 

কেশবচন্ত্র ভ্রাতাকে উত্তমরূপ ইংরাজী শিক্ষা দিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, তাহা 
করিতে হইলে তাহাকে কলিকাতাতে রাখা চাই, কিন্তু এই স্থৃকুমার বয়সে 
সহোদরকে কোথায় রাখেন, কে বা তাহাকে ইংরাজী স্কুলে প্রবিষ্ট করিয়া দেয়, 
কিসেই বা তাহার থাঁকিবার ও শিক্ষার ব্যায়াদি নির্বাহ হয়, এই সকল 
ভাবিয়! দারুণ দুশ্চিন্তায় কাল যাপন করিতে লাগিলেন । 

কিন্তু এই সময়ে তিনি একটি কাজ করিয়াছিলেন, যাহার ইঠ্টফল লাহিড়ী 
মহাশয়ের পরজীবনে দেখা গিয়াছিল। এরূপ অনুমান করা যায় কলিকাতাতে 
আসিবার পুর্বেই তৎকালপ্রচলিত রীতি অনুসারে রামতন্ছ কিছুদিন পারস্য 
ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং স্বল্পরূপ ইংরাজী পড়িতে ও লিখিতে শিখিয় 
আসিম়াছিলেন। কেশবচন্দ্র প্রাতে ও সন্ধাতে শিক্ষকের ভার গ্রহণ করিয়া 
কনিষ্ঠের এই ছুই বিষয়ের উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হইঞ্লন। তিনি নিজে পারসী 
ও আরবীতে পারদর্শী ছিলেন; স্ৃতরাঁং সে বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিতে 
লাগিলেন। দ্বিতীয়তঃ খাতা! বীধিয়া দিয়! ভ্রাতাকে মনোযোগ সহকারে 
ইংরাজী লিখাইতে লাগিলেন। উত্তরকালে কেহ লাহিড়ী মহাশয়ের ভাতের 
ইংরাজী লেখার প্রশংসা! করিলে ভ্িনি. বলিতেতন “দাঁদা এই লেখার স্ডিত্তিস্বাপন 
করিয়াছিলেন ।” 
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এইরূপে কেশবচন্্রের অবিশ্রাস্ত যত্ধ ও প।রশ্রমের গুণে নবাগত লহোদরের 
শিক্ষা এক প্রকার চলিল। কিন্তু তাহ! কেশবের মনঃপুত হইত না। কারণ 
দিবসের অধিকাংশ ভাগ তাহাকে কর্শস্থানে থাকিতে হইত, তখম বালক 
রামতন্থ বাসায় ভূত্য বা দাসীর হস্তেই ধাঁকিতেন। চেতলার দাস দাসীগণকে 
এখনও যেরূপ বিরুত দেখা যায়, তখন তাহারা যে কিরূপ ছিল তাহা বলিতে 

পারি না। সর্বত্রই দেখিতেছি তীর্ঘস্থানের সন্নিকটে সামীজিক নীতির অবস্থা 
অতি জঘন্য । বহুসংখ্যক অস্থায়ী, গতিশীল, নরনারী এই সকল স্থানে সর্বদাই 
আসিতেছে ও যাইতেছে । ইহাদের মধ্যে অনেকে অজ্ঞ ও অশিক্ষিত, 
তাহাদগকে গ্রবঞ্চনা করিয়া বাঁ পাপে লিপ্ত করিয়া কিছু উপার্জন করিবার 
মানসে অনেক স্বার্থপর, ধর্মজ্ঞানশূন্ত লোক এই সকল তীর্থস্থানের চারিদিকে 
বাস করে। দুশ্চরিত্রা নারীদিগের গৃহে এই সকল স্থান পুর্ণ হইয়া যায়। 
যাত্রীর্দিগকে বাঁসা লইতে হইলে অনেক সময়ে এই সকল নারীদের ভবনেই 
বাসা লইতে হয়। তাহার দিনে যাত্রীদিগকে বাসা দিয়! ও বাত্রে বারাঙ্গনাবৃত্ি 
করিয়া ছুই প্রকারে উপার্জন করিতে থাকে । যখন রূপ ও যৌবন গত হয় 
তখন ' ইহাদের অনেকে ভত্দরগৃহস্থদ্িগের গৃহে দাসীবৃত্তি অবলম্বন করে। 
চেতলা তখন এই শ্রেণীর পুরুষ ও নারীতে পূর্ণ ছিল। বর্তমান সময়ের ন্যায় 
তখনও চেতল! বাণিজ্যের একট প্রধান স্থান ছিল। বর্ষে বর্ষে ইংলগ্ডে যে 
সকল চাউলের রপ্তানী হইত চেতলা সে সকল চাউলের সর্বপ্রধান হাট ছিল। * 
এতদর্থে সুদুর বাখরগঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইতে এবং দক্ষিণ মগরাহাট, কুলপী 
প্রভৃতি স্থান হইতে শত শত চাঁউলের নৌকা ও শালতী আসিয়া! কালীঘাটের 
সন্নিকটবর্তী টালির নালা নামক খালকে পুর্ণ করিয়া রাখিত। সুতরাং 
পুর্বববঙ্গনিবাসী চাউলের গোলাদার, আড়তদার ও বাঙ্গাল মাঝী প্রভৃ।ততে 
চেতল পরিপুর্ণ ছিল। এরপ প্রবাসবাসী বণিকদলের আবাসম্থানে কিরূপ 
"লোকের সমাগম হয় সকলেই তাহা! অবগত আছেন। সকলেই অনুমান 
করিতে পারেন কিরূপ সামাজিক জলবায়ুর মধ্যে ও কিরূপ সংসর্গে বালক 
রামতন্্ চেতলাতে থাকিতেন। সৌভাগ্যের বিষয় এরূপ স্থলে ও এরূপ 
সংসর্গে অধিক দিন থাকিতে হয় নাই। 

কেশবচন্দ্র এরূপ স্থানে ও এরূপ সংসর্গে ভ্রাতাকে রাখিয়া স্ুস্থির থাকিতে 
পারিতেন না। কিরূপে তাহাকে সরাইতে পারেন সর্বদা সেই চিন্তা 
করিতেন। অবশেষে এক স্থুযোগ উপস্থিত হইল। একদিন কালীশঙ্কর 
মৈত্র নামক নদীয়া জেলা নিবাসী একজন ভদ্রলোক কর্প্রার্থী হইয়া কেশব- 
চন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তখন গৌরমোহন বিগ্যালঙ্কার 
নামে কালীশস্করের একজন আত্তীয় ব্যক্তি মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের প্রতিষ্ঠিত 
কোনও বিদ্যালয়ে পণ্ডিতী করিতেন এবং হেয়ারের প্রিয্পপাত্র ছিলেন। এই 
গৌরমোহন বি্যালঙ্কার সংস্কৃত কালেজের স্ুপ্রসিন্ধ পণ্ডিত জয়গোপান। 
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'র্কালঙ্কারের ভ্রাতুদ্পুত্র। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার প্রথমে শ্রীরামপুরের 
মিশনারি কেরী সাহেবের শিক্ষকরূপে ও কৃতিবাসের রামায়ণের সংস্র্তা 
ও প্রকাশকরূপে বগসমাজে পরিচিত হন। পরে ১৮২৪ সালে সঁস্কৃত 
কালেজ স্থাপিত হইলে; তাহার সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। 

ইহারই নিকটে প্রেমর্টাদ তর্কবাগীশ, তারানাথ তর্কবাচম্পতি, ঈশ্বরচন্দ্র 
বিষ্ভাসাগর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পপ্ডিতগণ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। তাহার 
উৎকৃষ্ট পাঠনার রীতির অনেক আখ্যায়িকা সংস্কত কালেজে প্রচলিত 

আছে । যখন তীহার বয়ঃক্রম ৬০৬৫ বৎসরেরও অধিক হইবে, এবং যখন 
কালেজে জাসা যাওয়া তাহার পক্ষে কঠিন বোঁধ হইত, তখনও কালিদাসের 
শকুস্তলাঁ বা ভবভূতির 'উত্তররামচরিত” পড়াইবার সময়ে তিনি এমনি 
তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, পড়াইতে পড়াইতে ভাবাবেশে আসন ত্যাগ 
করিয়া দীড়াইতেন ও বর্ণিত বিষয়ের অভিনয় করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। 
অপর শিক্ষকদিগের মধ্যে কেবল 1). [.. 7২101,810501-এর বিষয়েও এইরূপ 
শুনিয়াছি, তিনিও সেক্সপীয়র পড়াইবার সময়ে আত্মহার] হইতেন। 

যাহা! হউক এই সময়ে জয়গোপীল তর্কালঙ্কার কলিকাতা সহরের 
একজন অগ্রগণ্য পণ্ডিত ছিলেন, এবং তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র গৌরমোহন 
বিগ্ভালঙ্কার হেয়ারের একজন প্রিয়পাত্র ছিলেন। কেশবচন্দ্র, কালীশঙ্কর 
মৈত্রকে কর্মলাভ বিষয়ে সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন; কিন্তু তাহার 
প্রতিদান স্বরূপ এই কথা থাকিল যে, কালীশঙ্কর গৌরমোহনকে ধরিয়া 
রামতন্কে হেয়ারের স্কুলে ভর্তি করিয়া দ্রিবেন। গৌরমোহন এই প্রস্তাবে 
সম্মত হইলেন। তখন কৌলিন্য ও বংশমর্যাদার প্রতি মানুষের বিশেষ দৃষ্টি 
ছিল। লাহিড়ী মহাশয় বলিতেন যে, তিনি কুলীনের সন্তান বলিয়া বিদ্যালঙ্কার 
আনন্দের সহিত তীহার সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হন। 

একদ্রিন গৌরমোহন, বালক রামতম্ুকে চেতলা হইতে আনাইয়া, রা! 
করিয়া গ্রে সাহেবের গঙ্গাতীরবর্তী ভবনে হেয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
গেলেন। হেয়ারের গৃহে প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যাতে উম্দোর ও স্কুলের 
বালকের অপ্রতুল হইত না। বালকগণ আসিলে হেয়ার তাহাদিগকে শুধু 
মুখে যাইতে দ্রিতেন না, পরিতোধপূর্বক মিঠাই খাওয়াইয়া ছাঁড়িতেন। 
তাহার ভবনের সন্নিকটে এক মিঠাইওয়ালার দোকান ছিল; তাহার সহিত 
হেয়ারের এ প্রকার বন্দোবস্ত ছিল। বিদ্যালস্কার»বালক রামতন্কে সেই 
মিঠাইওয়ালার দোকানে বসাইয়! রাখিয়া হেয়ারের নিকটে গেলেন এবং 
তাহাকে ভত্তি করিবার জন্য সাধ্যসাধনা করিতে লাগিলেন। হেয়ার 
এরূপ অন্থরোধ উপরোধে উত্যক্ত হইয়া! উঠিয়াছিলেন। তখন স্বীয় 
্বীয় বালকদিগকে ইংরাজী শিগ্নইব্লার জন্য লোকের এমন র্যগ্রতা জন্মিয়াছিল 
যে, হেয়ারের পক্ষে বাটীর বাহির হওয়া কঠিন হুইয়াছিল। বাহির হুইলেই 
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বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিগণ তাহাকে অন্থরোধ উপরোধ করিতেন। যে সময়ে 

বিগ্ভালঙ্কার বালক রাঁমতন্্রকে লইয়া উপস্থিত হন, সে সময়ে হেয়ার ফী 
বালক লওয়া একপ্রকার বন্ধ করিয়াছিলেন; যে কয়টি ফু রাখিয়াছিলেন। 
সে সমুদয় পুর্ণ হইয়| গিয়াছিল। সুতরাং তিনি বিছ্যালঙ্কারের অন্থরোধ রক্ষা 
করিতে পারিলেন না, বলিলেন--“খালি নাই, এখন লইতে পারিব না।” 

বিদ্ভালঙ্কার হেয়ারের নারীস্থলভ কোমল প্রকৃতি বিলক্ষণ বুঝিতেন। 
তিনি নিরাশ না হইয়া লাহিড়ী মহাশয়কে বলিয়া দরিলেন-_-“হেয়ারের 
পান্ধীর সঙ্গে সঙ্গে কিছুদিন ছুটিতে হইবে |” বালক রামতন্থ তাহাই করিতে 
লাগিলেন । তিনি হাঁতিবাগানে বিগ্ভালঙ্কারের বাসা হইতে সকাল সকাল 
আহার করিয়া, কোনও দিন বা অনাহারে, হেয়ারের বহির্গত হইবার পুর্ব্বেই 
গ্রেসাহেবের ভবনের ঘারে গিয়া উপস্থিত হইতেন; এবং তীহার পাক্কীর 
সহিত ছুটিতে আরস্ত করিতেন । হেয়ারের পান্কী নানা স্থানে যাইত, এবং এক 
এক স্থানে অনেকক্ষণ বিলম্ব করিত। রামতনু সর্ধত্রই যাইতেন ও অপেক্ষা 
করিতেন। একদিন অপরাহ্ে হেয়ার স্বীয় ভবনে ফিরিয়া আসিয়া পান্ী 
হইতে অবতরণ করিয়া দেখিলেন বালকটির মুখ শুকাইয়া গিয়াছে । অন্কমানে 
বুঝিলেন সে দিন তাহার আহার হয় নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন--“তোমার 
কি ক্ষুধা পাইয়াছে? কিছু আহার করিবে?” বাঁলক রামতন্থছ আহারের 
কথা শুনিয়াই ভয় পাইলেন $ বিদেশীয় ও বিধন্সী লোকের ভবনে আহার 
করিলে পাছে জাতিচাত হইতে হয়, তাই ভয়ে ভয়ে বলিলেন,__“না, আমার 

ক্ষধা পায় নাই?” হেয়ার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন_-“আমাকে 
সত্য বল, আমার বাটাতে তোমাকে খাইতে হইবে না এর মিঠাইওয়ালা 

' তোমাকে খাইতে দিবে । সত্য করিয়া বল আজ আহার করিয়াছ কি না?” 
বালক রামতন্ক কাদিয়া ফেলিলেন, বলিলেন-“আজ আমার খাওয়া হয় 
নাই ।” তখন মহামতি হেয়ার তাহার মিঠাইওয়ালাকে পেট ভরিয়া মিঠাই 
খাইতে দিতে বলিলেন। এই প্রকারে দিবাশেষে অনেক দিন হেয়ারের 
মিঠাইওয়ালার নিকট তীহার দিনের আহার মিলিত। 

এইবপে প্রায় ছুই মাসেরও অধিক কাল গত হইল। শেষে হেয়ার 
বুঝিলেন এ বালক ছাড়িবার পাত্র নয়, বিগ্যাশিক্ষা বিষয়ে ইহার অতিশয় 
আগ্রহ। তখন তাহাকে ফ্রী বালকদের দলে লইতে স্বীকৃত হইলেন। এই 
অবস্থায় এক নূতন বিশ্ব আসিয়া উপস্থিত হইল। স্কুলের বালকদিগের 
পরিচ্ছন্নতার দিকে হেয়ারের অতিশয় দৃষ্টি ছিল। বালকগণ যেরূপ অপরিষ্কার 
ও অপরিচ্ছন্ন অবস্থাতে স্কুলে আসিত তাহা দেখিয়! তিনি ক্লেশ পাইতেন। 
কোন কোনও দিন স্কুল বসিবার বা ভাঙ্গিবার সময়ে তিনি গামছা হস্তে 
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স্থুলের ছারে দীড়াইতেন এবং প্রবেশ বা নির্গমনের সময় সর্বাপেক্ষা অপরিচ্ছর 
বালকদিগকে ধরিয়া তিরস্কার পুর্বক মায়ের মত উত্তমরূপে গ1 মুছিয়া দিতেন। 
বালকদিগকে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখিবার জন্য তিনি ফ্রী 
সম্বন্ধে এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে, তাহাদিগকে স্কুলে প্রবিষ্ট করিবার সময় 
তাহাদের অভিভাবক্দিগকে একখানা! একরারনাম! লিখিয়া দিতে হইবে ষে, 
কোন বালক যদি অপরিচ্ছন্ন অবস্থাতে স্কুলে আনে তাহা হইলে অভিভাবককে 
জরিমান! দিতে হইবে । 

লাহিড়ী মহাশয়কে ভত্তি করিবার সময়ে সেই প্রশ্ন উঠিল। হেয়ার 
বলিলেন,--তীহার জ্োষ্ঠকে উক্ত প্রকার একরারনামা লিখিয়া দিতে হইবে । 
কেশবচন্ত্র ধর্মভীরু লোক ছিলেন। তিনি ভাবিলেন আমি যখন কলিকাতায় 

থাকি না, তখন সহোদর কি অবস্থাতে প্রতিদিন বিদ্যালয়ে যাইতেছে তাহা 
দেখ! আমার পক্ষে সম্ভব নহে; এইরূপ স্থলে আমি কিরূপে প্রতিজ্ঞাপত্রে 
স্বাক্ষর করি। তিনি এক প্রকার নিরাঁশ হইয়৷ ছাড়িয়া দিলেন। অবশেষে 
বিগ্ভালঙ্কার অনেক বুঝাইয়া তাহাকে রাজী করিলেন। রামতন্থ স্কুল 
সৌসাইটার স্থাপিত স্কুলে ফ্রীবালকরূপে ভণ্তি হইলেন। ্রস্থুল পরে কলুটোলা 
ব্রাঞ্চ স্কুল, ও তৎপরে হেয়ার স্কুল নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । এই স্থানে মহাত্মা 
হেয়ারের জীবনচরিত কিছু বলা আবশ্যক | 
ডেভিড হেয়ার ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে স্কটলগুদেশে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮০ 

সালে ঘড়িওয়ালার কাজ লইয়া এদেশে আগমন করেন। এখানে বাসকালে 
কর্মন্থত্রে এদেশীয় অনেক ভদ্রলোকের সহিত তীহার বন্ধুতা হয়। হেয়ার 

নিজে উচ্চদরের শিক্ষিত লোক ছিলেন না, কিন্তু ইহা অনুভব করিয়াছিলেন 
যে, এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত না হইলে এদেশের লোকের অবস্থার 
পরিবর্তন ঘটিবে না। তদনুসারে তাহার দোকানে কেহ ঘড়ি কিনিতে বা 
মেরামত করিতে গেলেই তিনি এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেন ।( ১৮১৪ সালে 
রামমোহন রায় যখন কলিকাতাতে অবস্থিত হইলেন, তখন অল্পকালের 
মধ্যেই উভয়ের মধ্যে মিত্রতা জন্মিল। ১৮১৬ সালে একদিন হেয়ার শ্বতঃ 

প্রবৃত্ত হইয়া রামমোহন রায়ের আত্মীয়-সভার এক অধিবেশনে উপস্থিত 
হইলেন। সভা ভঙ্গের পর ছুই বন্ধুতে ইংরাজী শিক্ষা প্রবন্তিত' করিবার 
প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে অনেক কথাবার্তী হইল। অবশেষে স্থির হইল যে, 
এদেশীয় বালকগণকে ইংরাজী শিক্ষা দ্রিবার জন্য একটি ঞ্কুল স্থাপন করা হউবে। 
আত্মীয় সভার অন্যতম সভ্য বৈদ্কনাথ মুখোপাধ্যায় এই প্রস্তাব তদানীন্তন 
স্থপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি সার হাইভ ঈষ্ট (91: 17505 7856) 

মহোদয়ের নিকট উপস্থিত করেন এবং তাহার উৎসাহ ও যন্ত্রে হিন্দু কালেজ 
প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার বিবরণ পর প্ররিচ্ছেদে. দেওয়া যাইবে । মহাবিম্ভালয় 
বা বর্তমান হিন্দস্কুল প্রতিষ্ঠিত হইলে, হেয়ার তাহার কমিটার একজন. সভ্য 
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নিষুক্ত হইলেন। তিনি ভাক্তার এইচ. এইচ. উইলসনের (101. নল. [নু 
41150) পরামর্শের অধীন থাকিয়া অবিশ্রীস্ত মনোযোগের সহিত স্থুলটির 
উন্নতি সাধনে নিধুক্ত হইলেন। 

১৮১৭ সালের ২* জানুয়ারি দিবসে হিন্দুকালেজ খোলা হয়। সেই 
বৎসরেই হেয়ারের প্রধান উদ্যোগে ও তৎকালীন ইউরোপীয় ও দেশীয় 
ভদ্রলোকদিগের সাহায্যে স্কুলবুক সোসাইটা নামে একটি সভা! স্থাপিত হইল। 
এ সভার সভ্যগণ ছাত্রগণের পাঠোঁপযোগী ইংরাজী ও বাঙাল! নানাপ্রকার 
গ্রন্থ প্রণয়ন ও মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সভার স্থাপন বঙ্গদেশের 
নবযুগের একটি প্রধান ঘটনা । কারণ এই সভার মুব্রিত গ্রস্থাবলী এদেশে 
শিক্ষার এক নৃতন দ্বার ও নৃতন রীতি উন্মুক্ত করিয়াছিল। রামমোহন রায় 
তাহার বন্ধু হেয়ারের সহায় হইয়া নৃতন ধরনের স্থুলপাঠ্য গ্রস্থ সকল প্রণয়ন 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি একখানি বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও জ্যাগ্রাহি নাম 
দিয়া একখানি ভূগোলবিবর্ণ লিখিয়াছিলেন। তাহার প্রণীত ব্যাকরণ পাওয়া 
গিয়াছে, কিন্তু জ্যাগ্রাহির উদ্দেশ পাওয়া যাইতেছে না। এতত্তিনন আরও 
অনেকে এই সভার সাহায্যে নানাপ্রকার ইংরাজী ও বাঙ্গীলা পুস্তক প্রণয়ন 
করিতে লাগিলেন । 

১৮১৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হেয়ারের উদ্যোগে স্কুল সোসাইটা নামে আর 
একটি সভা স্থাপিত হইল । হেয়ার ও রাধাকান্ত দেব তাহার সম্পাদকের 
পদগ্রহণ করিলেন। কলিকাতার স্থানে স্থানে নৃতন প্রণালীতে ইংরাজী ও 
বাঙ্গাল! শিক্ষার জন্য স্কুল স্থাপন কর! এই সোসাইটীর উদ্দেশ্য ছিল। হেয়ার 
উহাঁর প্রাণ ও প্রধান কাঁ্য-নির্ধাহক ছিলেন। তিনি ইহার উদ্দেশ্ট সিদ্ধ 
করিবার জন্য অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন । এমন কি সেজন্য তাহার 
ঘড়ির ব্যবসায় রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। তিনি তীহার বন্ধু গ্রেকে 
ঘড়ির কারবার বিক্রয় করিয়া, সেই অর্থে সহরের মধ্যে কিঞ্চিৎ ভূমি ক্রয় পূর্বক 
তছুৎপন্ন আয় দ্বারা নিজের ভরণ পোষণের ব্যয় নির্বাহ করিতে লাগিলেন ; 
এবং অনন্তকন্ম্া হইয়া এদেশের বালকদিগের শিক্ষাদান কার্যে নিযুক্ত হইলেন । 
ঠন্ঠনিয়া, কালীতলা, আডপুলী প্রভৃতি কতিপয় স্থানে তিনি কয়েকটি বিদ্যালয় 
স্থাপন করিলেন। প্রতিদিন পরাতে আহার করিয়া, একখানি পান্ধীতে 
আরোহণ পুর্ববক, তিনি স্বীয় নামে প্রসিদ্ধ বর্তমান হেয়ায় স্ত্রী হইতে বাহির 
হইতেন। প্রথমে তাহার নিজের প্রতিষ্ঠিত পাঠশালা ও স্কুলগুলি পরিদর্শন 
করিতেন; তৎপরে যে সকল দরিদ্র বালকের গীড়ার সংবাদ পাইতেন, 
তাহাদের ভবনে গিয়া তাহাদিগের ওঁধধ ও পথ্যাদ্ির ব্যবস্থা করিতেন । 
অবশেষে হিন্দুকালেজে গিয়া উপস্থিত হইতেন। সেখানে প্রত্যেক শ্রেণীর, 
বলিতে কি প্রত্যেক বালকের, কাধ্য পরিদর্শন করিতেন; এইরূপে সমস্ত 
ক্লিন, সৃহরের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন$ সায়ংকালে বাস ভবনে 
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ফ্রিরিয়া যাইতেন। আমরা সেকালের লোকের মুখে শুনিয়াছি, অনেক 
বালকের আত্মীয় স্বজন নিজ নিজ ভবনে হেয়ারের মুখ এতবার দেখিতেন যে, 
অনেকে তাহাকে আপনার লোক মনে করিতেন। স্কুলের বালকদিগের প্রর্তি 
হেয়ারের যে কি প্রেম ছিল তাহা! বর্ণনীয় নহে। তাহাদিগকে দেখিলে 
তাহার এত আনন্দ হইত যে, তিনি আর সকল কাজ ভুলিয়া যাইতেন। মধ্যে 
মধ্যে স্কুলে আসিবার সময় নিম্মশ্রেণীর শিশুদিগের জন্য খেলিবার বল কিনিয়া, 
আনিতেন। স্কুলের ছুটি হইলে & বল উর্ধে ধরিয়া উদ্বান্ু হইয়া! শিশুদলের 
মৃধ্যে দীড়াইতেন ; তাহারা চারিদিক হইতে আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া ধরিত; 
কেহ কোমর জড়াইত; কেহ গাত্র বাহিয়া উঠিবার চেষ্টা করিত; কেহ বা! 
স্বন্ধে ঝুলিত; তিনি তাহাতে মহা আনন্দ অনুভব করিতেন। তীহার ফ্রী 
বালকগুলির প্রতি তাহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাহাদিগকে তিনি বিশেষভাবে 
নিজ সন্তানের ন্যায় জ্ঞান করিতেন । রামতন্কে তিনি সেই শ্রেণীতৃক্ত করিয়া 
লইলেন এবং চিরদিন তীহাকে সেইভাবে দেখিতেন। 

লাহিড়ী মহাশয় যে দিন হেয়ারের স্কুলে প্রবিষ্ট হন, সেই দন আর একজন 
উত্তর-কাল-প্রসিদ্ধ ব্যক্তি তাহার সঙ্গে এক শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন ।' 
তিনি রাজ! দরিগম্বর মিত্র । তাহার ততৎকাঁলের সহাধ্যায়ীদের মধ্যে আর 
একজনের নাম উল্লেখযোগ্য, ইনি ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল। ইনি পরে ডেপুটা 
ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টাররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । 

লাহিড়ী মহাঁশয়কে ভর্তি করিবার সময় হেয়ার জিজ্ঞাসা করিলেন__. 
“তোমার বয়স কত ?” 

লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন-_-“১৩ বৎসর |” 
হেয়ার বলিলেন--“না, তোমার বয়স ১২-র অধিক নয়।* 
লাহিড়ী মহাশয় পুনরীয় বলিলেন--“১৩ বৎসর 1” 
তথাপি হেয়ার বলিলেন, “না-১২ বৎসর”-_এবং তাহাই লিখিয়া! 

লইলেন। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া লাহিড়ী মহাশয় উত্তরকালে বিস্ময় 

প্রকাশ করিতেন। আমাদের বোধ হয় হেয়ার জানিতেন যে, এ দেশের 
লোকে বালক ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিলেই, তাহাকে ১৩ বৎসর বলে, কিন্ত. 
ইংরাজী হিসাবে তাহা ১২ বতসর, সেই জন্যই এই প্রকার করিয়া থাকিবেন । 

সে সময়ে ইংরাজী শিক্ষকের অল্পতাবশতঃ প্রথম শ্রেণীর বালকগণ অনেক. 
সময়ে নিয়তন শ্রেণী সকলে মনিটারের কাজ করিত । ক্সাহিড়ী মহাশয় যখন, 
সপ্তম শ্রেণীতে পাঠ করিতে প্রধৃত্ত হইলেন, তখন প্রথম শ্রেণীর যাদব ও. 
আদিত্য নামে ছুইটি বালক মনিটারের কাজ করিত । এই দুইটি মনিটারের, 
বিষয়ে লাহিড়ী মহাশয়ের শেষে এইমাত্র মনে ছিল যে, যাদব বালকদিগকে: 
অতিশয় প্রহার করিত এবং তাহাদের মধ্যে যাহাদের অবস্থা ভাল তাহাদের 

নিকট হইতে মিঠাই খাইবার পয়সা লইত। আদিত্য জাতিতে রজক ছিল !, 
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সে নাকি পরে একটা স্কুল করিবার ছল করিয়া দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের 
নিকট হইতে ৭০০২ সাত শত টারা ঠকাইয়! লইয়ছিল। 

বিগ্ভালয়ে প্রবেশ করিয়া পড়িবার ব্যবস্থা ত এক প্রকার হইল; কিন্ত 
কাহার আশ্রয়ে থাকি পাঠ করেন, 'সেই এক মহাচিস্ত।। প্রথমে কেশব- 
চন্দ্রের অন্গরৌধে গৌরমোহন বিগ্ালঙ্কার তাহাকে আপন বাসায় রাখিতে 
সম্মত হইলেন। রামতন্ন সেখানে থাকিয়া স্কুলে পড়িতে লাগিলেন। সে 
কালে কর্মস্থানে পরিবার সঙ্গে লইয়া যাইবার রীতি ছিল না। ক্লিকাতাতে 
ধাহার! ব্ষিয় কশ্ম করিতেন, তাহারা সচরাচর হয় কোনও পদস্থ আত্মীয়ের 
আশ্রয়ে, না হয় ছুই দশজনে একত্র হইয়া বাসা করিয়া থাকিতেন। গ্রামের 
মধ্যে এক ব্যক্তি কৃতী ও উপাঞ্জনশীল হইলে তাহার ঙ্ঞাতি কুটুম্ঘদিগের মধ্যে 
অনেকে একে একে আসিয়া তাহার কলিকাতাস্থ বাসাতে আশ্রয় লইতেন। 
কেহ বা ক্ধের আশায় নিষ্ম্ম। বসিয়া খাইতেন; কেহ বা কাজ বর্ম করিয়া 
সামান্য উপার্জন করিতেন। এরূপ ব্যক্তিদ্িগকে অন্নদান করা ভদ্র-গৃহস্থ 
মাত্রেরই একটা কর্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। অধিকাংশস্থলেই পাকার্দি 
কাধ্যের জন্য স্বতন্ত্র পাচক রাখা হইত না। এই অন্নাতিত বা নিষ্র্মা 
ব্যক্তিগণই পাল! করিয়। রন্ধনাদ্ি করিতেন । তাহা লইয়া সময়ে সময়ে ঘোর 
বিবাদ উপস্থিত হইত। একজনের কাধ্য অপরে করিতে চাহিত না। 
আপনাদের মধ্যে কোনও অল্পবয়স্ক বালক থাকিলে অধিকাংশ স্থলেই বাসার 
নিষ্ষম্মা ব্যক্তিগণ তিরস্কার ও তাড়নাদির প্রভাবে তাহাদিগকে বশবর্তী করিয়া 
তাহাদিগের দ্বারা অধিকাংশ কাজ করাইয়া লইবার চেষ্টা করিত। এই সকল 
কলিকাতা-প্রবাসী নিষ্বম্মা লোকের স্বভাব চরিত্র কিরূপ হইত তাহার বর্ণনার 
প্রয়োজন নাই | এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সে সময়ে উপার্জক 
কলিকাত। প্রবাসীদ্রিগের মধ্যে এপ লোক অনেক দেখা যাইত ধাহারা জীবনে 
অন্ততঃ একবার চরিত্রস্থলন জনিত কুৎসিত ব্যাধিতে আক্রান্ত হইতেন। 
তখন, স্থরাপানট! প্রবল হয় নাই? কিন্তু কলিকাতা! প্রবাসীর্দিগের অনেকে 
গাজা ও চরস প্রভৃতিতে পরিপন্ধ হইতেন। 

অল্পবয়স্ক বালকগণ স্থানাভাবে এইরূপ বাসাতে এইরূপ সঙ্গে আসিয়াই 
বাস করিত। তাহার ফল কিরূপ হইত তাহা সহজেই অন্ুমেয়। 
বালকদিগের কচি, আলাপ, আমোদ, প্রমোদ সমুদয় কলুষিত হইয়া! যাইত। 
বয়ঃপ্রাণ্ত পুরুষদিগের অসন্কৃচিত আলাপ ও ইয়ারকীর মধ্যে বাস করিয়! 
তাহারা অকালপন্ক হইয়া উঠিত। তাহাদের, বয়সে যাহা জানা উচিত 
য়, তাহ! জানিত ও তদনুরূপ আচরণ করিত। অনেকে ফিনফিনে কালাপেড়ে 
ধুতি পরিয়া, বুট পায়ে দিয়া, ঈাতে মিশি. লাগাইয়া ও বীক1 সিতে কাটিয়া 
দহরের বাবুদের অন্ুকরণের প্রয়াস পাইত; ঈরস গাঁজা! প্রভৃতি খাইতে 
শিখিত ; এবং অনেক সময়ে তদপেক্ষাও গুরুতর প্রাপে লিপ্ত হইত। 
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বালক বামতন্থ বিগ্ভালঙ্কারের হাতিবাগানস্থ বাসাতে এইরূপ সংসর্গে বাস 
করিতে লাগিলেন । শুনিয়াছি বিগ্যালঙ্কারের নিজের স্বভাব চরিত্র ভাল 
ছিল না? স্বতরাং তাহার বাসাটি আরও ভয়ঙ্কর স্থান ছিল। বাসার লোবে 
বালক রামতন্কে সর্ধদা রীধাইত এবং অপরাপর প্রকারে খাটাইত, সেজন্ত 
তাহার পাঠেরও অত্যন্ত ব্যাঘাত হইত। 

ক্রমে এই কথা কেশবচন্ত্রের কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি কনিষ্ঠকে লইয়া 
শ্তামপুকুর নামক স্থানে স্বীয় পিতার মাতুল-পুত্র রামকান্ত খা মহাশয়ের ভবনে 
রাখিয়া দ্রিলেন। খাঁ মহাশয় সে সময়ে নীলের দালালি করিতেন । এখানে 
আসিয়া রামতন্ু একটু স্নেহ ও যত্ব পাইতে লাগিলেন। খাঁ মহাশয় সপরিবারে 
সহরে বাস করিতেন। তাহার গৃহিণী বালক বামতন্ুকে ভালবাসিতেন। 
কেশবচন্দ্র কনিষ্ঠের দুগ্ধ ও টিফিনের ব্যয় দিতেন, কিন্তু তদ্যতীত আর সকলই 
তিনি এঁ গৃহে পাইতেন। কেবল তাহা নহে, শ্বামপুকুরে আসিয়া! তাহার 
আর একট] লাভ হইল। তীহার সহপাঠী বালক দ্রিগম্ঘর মিত্র তখন শ্তাম- 
পুকুরের নিকটস্থ শ্তামবাজারে নিজের মাতুলালয়ে বাস করিতেন। রামতন্থ 
দিগম্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাহীর মাতুলালয়ে গেলে দিগম্বরের 
মাতার সহিত তাহার আলাপ পরিচয় হয়। দিগম্বরের জননী তাহাকে স্বীয় 
পুক্জের ন্যায় ন্সেহ করিতেন এবং সর্ধবদ! সংবাদ লইতেন। পিতার গৃহে ভাল 
দ্রব্য কিছু হইলেই ডাকিয়া খাওয়াইতেন, এবং সময়ে সময়ে যথাসাধ্য সাহায্য 
করিতেন। সংক্ষেপে বলিতে গেলে তিনি বিদেশে তাহার মাসীর কাজ 
করিতেন। এই স্নেহ ভালবাসার কথা চিরদিন লাহিড়ী মহাশয়ের স্বৃতিতে 
জাগরূক ছিল। তিনি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ-হৃদয়ে অনেকবার এই স্সেহের বিষয় 
উল্লেখ করিতেন । 

তখন সহাঁধ্যায়ীদিগের মধ্যে এবপ প্রণয় সর্বদা! জন্মিত। সহরস্থ সহাধ্যায়ী 
বন্ধুদিগের জননীরা অনেক সময়ে বান্তবিক মাতৃঘ্ঘসার কাজ করিতেন। 
অনেক সময়ে প্রবাপবাসী বালকগণকে অনেক বিপদ ও প্রলোভন হইতে 
বাঁচাইতেন। আমাদেরই বালককালে এরূপে কতবার সুরক্ষিত হইয়াছি। 
অনেক স্থলে প্রবাসবাসী বালকগণ সহাধ্যায়ীদিগের জননীদিগকে মা বা মাসী 
ও তাহাদের ভগিনীদিগকে দ্িদ্দি বা বোন বলিয়া ভাঁকিত, এবং যথার্থই, সেই 
প্রকার ব্যবহার পাইত। যাহারা জননী ও ভগিনীগণের ন্মেহ ও ভালবাসা 
হইতে দূরে আসিয়। পুরুষদলের নীচ আমোদের মশ্র্যে পড়িয়া থাকিত, 
তাহাদের পক্ষে এই ন্সেহ ও ভালবাস! ষে কি মহা ইঞ্টসাধন করিত তাহা এখন 
বাক্যে বর্ণনা করিতে পারি না। উত্তরকালে ধাহারা বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল 
করিয়াছিলেন, তাহাদের অনেকে নারীগণের এইরূপ অযাচিত স্লেহ পাইয়া 
মানুষকে ভালবাসিতে শিখিয়াছিলেন!', পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের বাল্যবন্ধু গোপালচন্ত্র ঘোষের জননী রাইমণির কথা সকলেই অবগত 
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আছেন। রাইমণি প্রবাস-সমাগজ ইঈশ্বরচন্দ্রেরে মাসীর স্থান অধিকার 
করিয়া, তাহার অতুলনীয় স্সেহ ও যত্তের দ্বারা কিরূপে তাহার হৃদয়কে পরিতৃপ্ত 
করিয়াছিলেন, তাহ! বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বম্বং লিপিবদ্ধ করিয়! রাখিয়া] গিয়াছেন। 
চগ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত জীবনচরিত হইতে তাহা উদ্ধত করিতেছি-_ 

“তাহার একম:জ্র পুত্র গোপালচন্দ্র ঘোষ আমার প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন । 

পুত্রের উপর জননীর যেরূপ স্েহ ও যত্ব থাকা উচিত ও আবশ্তক, গোপালচন্ত্রের 
উপর রাইমপির ন্নেহ ও যত্ব তদপেক্ষা অধিকতর ছিল তাহাতে সংশর নাই। 
কিন্ত আমার আন্তরিক দৃঢ় বিশ্বাস এই, ্সেহ ও যত্বু বিষয়ে আমায় ও গোপালে 
রাইমণির অণুমাত্র বিভিন্নতা ছিল না । ফল কথা এই, স্মেহ, দয়া, সৌজন্য, 
অমায়িকতাঁ, সছিবেচনা, প্রভৃতি সদ্গুণ বিষয়ে রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এ 
পর্যশ্থ আমার নয়নগোচর হয় নাই । এই দয়াশীল সৌমামৃত্তি আমার হৃদয়মন্দিরে 
দেবীমুত্তির যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়! বিরাজমান রহিয়াছে । প্রসঙ্গক্রমে তাহার কথ! 
উপস্থিত হইলে তীয় অগ্রতিম গুণের কীর্তন করিতে করিতে অশ্রপাত 
না করিয়া থাকিতে পারি না। আমি স্ত্রীজাতির পক্ষপাতী নূলিয়া অনেকে 
নির্দেশ করিয়া থাকে । আমার বোধ হয় সে নির্দেশ অসঙ্গত নহে। ষে 
ব্যক্তি রাইমাণর সেই দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে, এবং এ 
সমস্ত গুণের ফলভোগী হইয়াছে, সে ষদি স্ীজাতির পক্ষপাতী না হয় তাহা 
হলে তাহার তুল্য কৃতত্ব পামর ভূমগ্ডলে নাই ।” 

ঠিক কথা! বিদ্যাসাগর যে কলিকাতার ন্যায় গরলোভনপুর্ণ স্থানে 
পদার্পণ করিয়া স্থরক্ষিত হইয়াছি লেন, তাহা অনেকটা রাইমণির স্নেহের গুণে। 
রামতন্ন বাবুও যে স্থকুমার বয়সে, পাপপ্রলোভনের মধ্যে বাঁচিয়াছিলেন, 
তাহাও যে অনেকটা রামকান্ত খা মহাশয়ের গৃহিণীর ও দিগম্ঘর মিত্রের মাতার 
ক্সেহের গুণে তাহাতে কি সন্দেহ আছে? মাতা৷ ভগিনীর শ্সেহ ছাড়িয়! যিনি 
আসিয়াছিলেন, তাহার পক্ষে এই স্সেহ এক মহা রক্ষাকবচের গ্তায় হইয়াছিল। 

হায়! বর্তমানকালে সহাধ্যামীদিগের ও তাহাদের পরিবারবর্গের সহিত 
সে সখ্যভাব আর দেখা যায় না। এক্ষণে এক একটি শ্রেণীতে ৬০।৭০-এরও 

অধিক বালক বসে, স্থতরাং সম্বৎসরের মধ্যে বালকে বালকে আলাপ পরিচয় 
হওয়া কঠিন, সখাস্থাপন ত দুরের কথা । লোকে মনে করিয়া থাকে, লিখিয়া 

পড়িয়া কৃতী ও কাধ্যক্ষম হওয়ার নামই শিক্ষা, কিন্তু গুরু শিষ্কে ভক্তির সম্বন্ধ, 
বালকে বালকে সথ।ভাব যে শিক্ষার একট! প্রধান অঙ্গ তাহা! অনেকে 
জান না, সেই জন্য বর্তনান শিক্ষা-প্রণালীতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগর বা 
রামতন্্ লাহিড়ীর ন্যায় মানুষ প্রস্তত হওয়া এক প্রকার অসম্ভব হইয়! 
উঠিতেছে। | 

অতঃপর কলিকাতার তদানীস্ স্বাস্থ অবস্থার বিষয়ে কিছু বল: 
আবশ্তক। বর্তমান গ্যাসালোকে আলোকিত, প্রশস্ত রাজ-বর্ঘ-মণ্ডিত, ডে 

চ 
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লিভ নীরীরি ধাহারা বাস করিতেছেন, তাহারা! সে সময়কার স্কুলের 
বালকগণের কঠোর তপস্তার ভাব কল্পনীতেও. আনিতে পারিবেন না। তখরঁ 
কলিকাতায় অসিলে অধিকাংশ বালকই এক বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একবার 
গুরুতর 'পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইত। এই গীড়া সচরাচর অজীর্ণতার্দোষ 
রূপ দ্বার দিয়া প্রবেশ করিত; পরে জ্বর বিকার দিয়া উপসংহার করিত। 
দেওয়ান কাহিকেয় চন্দ্র রায়, ইহারই কয়েক বৎসর পরে বিছ্যাশিক্ষার্থ আসিয়! 
কিছুদিন রামতন্থ বাবুর বাঁসাতে ছিলেন। তিনি সে সময়কার কলিকাতার 
অবস্থা যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা উদ্ধত করিতেছি-_- 

. «তৎকালে মফঃম্বলের যে সকল লোক প্রথমে কলিকাতা যাইতেন 
তাহাদের মধ্যে অনেকেরই অজীর্ণ রোগ হইত । এ গীড়াকে 'লোণ। লাগ! 
কহিত। ধাহার! তথায় অল্পকাল থাকিয়াই প্রত্যাগমন করিতেন, তাহারা 
বাটা আসিয়া লোণ! কাটাইবার নিমিত্ত কাচা থোড় খাইতেন, ঘোল ও 
কল্সির ঝোল পান করিতেন, এবং গাত্রে কাচা হরিদ্রা মাখিতেন। অত্ন্প 
গুরুপাক দ্রব্যেই আমার অস্থথ হইত, একারণ আমি আহারের বিষয়ে 
অত্যন্ত সাবধান থাকিতাম । তথাপি ছুই মাসের মধ্যে আমার অরুচি জন্সিল; 
এবং ক্রমশঃ বল এককালে গেল । মৃৎপাত্রে অধিক দিন লবণ থাকিলে যেমন 
তাহা জীর্ণ হইয়া যায়, আমার শরীর ঠিক সেইরূপ হইল । অত্যল্প আঘাতেই 
আমার গাত্রের ত্বক উঠিতে লাগিল। শরীরের বর্ণ শ্বেত হইয়া গেল। 
ওষধ সেবনে কোনও উপকার না হওয়াতে নৌকাযোগে গৃহাভিমুখে যাত্রা 
করিলাম। পরদিন হইতেই শরীর সুস্থ হইতে আরম্ভ হইল |» 

এখন মফন্বেল হইতে গীড়িত হইয়া লোকে স্থস্থ হইবার জন্য কলিকাতা 
নগরীতে আগমন করে; তখন কলিকাতাতে ছুইমাঁস থাকিলেই লোকের 
শরীর ভগ্ন হইত এবং কলিকাতা হইতে বাহির হইলে তৎপর দিনই শরীর 
সুস্থ হইতে আরম্ত হইত! সে সময়ে কলিকাতার যে অবস্থা ছিল তাহাতে 
এরূপ ঘটনা কিছুই বিচিত্র ছিল না। তখন জলের কল ছিল না, প্রত্যেক ভবনে 
এক একটি কূপ ও প্রত্যেক পল্লীতে ছুই চারিটি পুক্ষরিণী ছিল। এই সকল 
পচ! ছুর্গন্ধময় জলপুর্ণ পুক্ষরিণীতে কলিকাতা পরিপুর্ণ ছিল। অনুমান করি, যখন 
কলিকাতাঁর পত্তন হয় তখন বর্তমান রাজধানীর আদিম স্থানে দুই একটি ক্ষুন্ 
গ্রাম ভিন্ন সমগ্র স্থান ধানের ক্ষেত ছিল। সহর যেমন বাড়িয়াছে লোকে ধানের 
ক্ষেতে পুক্ষরিণী খনন করিয়! করিয়া বাস্তভিট! প্রস্তুত কাঁরিয়াছে। এইরূপে 
প্রত্যেক গৃহস্থের গৃহের সঙ্গে সঙ্গে এক একটি ক্ষুদ্র পু্রিণী হইয়াছে । এই 
অনুমানের আর একটি প্রমাণ এই যে, উক্ত পুক্করিণী সকল সহরের পূর্ব্বাংশেই 
অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইত; কারণ স্তান্থটী, গোবিন্দপুর প্রভৃতি আদিম গ্রাম 
সকল নদীর পার্খেই অবস্থিত ছিল; সেখানে অধিক পুঞ্রিণীর গ্রয়োঞ্জন ছিল 
না1। 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৪৫. 

এই পুঞ্করিণীগুলি জরের উৎস স্বরূপ ছিল। এতত্তিন্ন গভর্ণমে্ট স্থানে 
স্থানে কয়েকটি দীঘিকা খনন করিয়াছিলেন, ভাহাতে কাহাকেও স্নান করিতে 
দ্বিতেন না) সেইগুলি লোকের পানার্থ ছিল। তন্মধ্যে লালদীঘি সর্বপ্রধান 
ছিল। উড়িয়া ভারিগণ এ&ঁ জল বহন করিয়1.গৃহে গৃহে যৌগাইত। যখন 
জলের এই প্রকার দুরবস্থা তখন অপরদিকে সহরের বহিরারুতি অতি ভয়ঙ্কর 
ছিল। এখনকার ফুটপাতের পরিবর্তে প্রত্যেক রাজপথের পার্থে এক একটি 
স্থবিস্তীর্ণ নর্দামা ছিল। কোন কোনও নর্দামার পরিসর আট দশ হাতের 
অধিক ছিল। এ সকল নর্দাম! কর্দম ও পঙ্কে এরূপ পুর্ণ থাকিত যে, একবার 
একটি ক্ষিপ্ত হস্তী এরূপ একটি নর্দীমাতে পড়িয়া প্রায় অর্ধেক প্রোখিত হইয়া 
যায়, অতি কষ্টে তাহাকে তুলিতে হইয়াছিল। এই সকল নর্দামা হইতে 
যে দুর্গন্ধ উঠিত তাহাকে বদ্ধিত ও ঘনিভূত করিবার জন্তই যেন প্রতি 
গৃহেই পথের পার্খে এক একটি শৌচাগার ছিল। তাহাদের অনেকের মুখ 
দিন রাত্রি অনাবৃত থাকিত। নাসারন্ধ উত্তমরূপে বন্ত্দ্ধারা অগ্নাবৃত না করিয়া 
সেই সকল পথ দরিয়া চলিতে পারা যাইত না। মাছি ও মশার উপত্রবে দিন 
রাত্রির মধ্যে কখনই নিরুদ্ধেগে বসিয়া কাজ করিতে পারা যাইত না। এই 
সময়েই বালক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কলিকাতাতে আসিয়া বলিয়াছিলেন,__ 

“রেতে মশা দিনে মাছি, 

ছুই নিয়ে কল্কেতায় আছি।” 

সহরের স্বাস্থ্যের অবস্থা যেরূপ ছিল, নীতির অবস্থা তদপেক্ষা উন্নত ছিল 
না। তখন মিথা, প্রবঞ্চনা, উৎকোচ, জাল, জুয়াচুরী প্রভৃতির দ্বারা 
অর্থ সঞ্চয় করিয়া ধনী হওয়া! কিছুই লজ্জার ব্ষিয় ছিল নাঁ। বরং কোনও 
স্হদেগা্ঠীতে পাঁচজন লোক একত্র বসিলে এরূপ ব্যক্তিদিগের কৌশল ও 
বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা হইত। ধনিগণ পিতামাতার শ্রাদ্ধ, পুত্র কন্ঠার বিবাহে, 
পুজা পার্ধণে প্রভূত ধন বায় করিয়া পরস্পরের সহিত গ্রতিদ্বন্দিতা করিতেন । 
সিন্দুরীয়াঁপটীর প্রসিদ্ধ মল্লিকগণ পুত্রের বিবাহে লক্ষ লক্ষ টাক ব্যয় করিয়! 
নিঃস্ব হইয়া গিয়াছেন। যে ধনী পুজার সময় প্রতিমা সাজাইতে যত অধিক 
ব্যয় করিতেন এবং যত অধিক পরিমাণে ইংরাঁজের খানা দ্রিতে পারিতেন, 
সমাজ মধ্যে তাহার তত প্রশংসা হইত। ধনী গৃহস্থগণ প্রকাশ্তভাবে 
বারবিলাসিনীগণের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে লঙ্জ! বোধ করিতেন না। 
তখন উত্তরপশ্চিমাঞ্চল ও মধ্যভারতবর্ষ হইতে এক শ্রেণীর গায়িকা ও নর্তকী 
সহরে আসিত, তাহারা বাঈজী এই সন্ত্রাস্ত নামে উক্ত হইত। নিজ ভবনে 
বাঈজীদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া আনা! ও তাহাদের নীচ দেওয়! ধনীদের একটা 
প্রধান গৌরবের বিষয় ছিল। কোন্ ধনী কোন্ প্রসিদ্ধ বাঈজীর জন্য 
কত সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াছেন সেই সংবাদ সহরের ভদ্রলোকদিগের বৈঠকে 
বৈঠকে ঘুরিত এবং কেহই তাহাকে তত দোষাবহ জ্ঞান করিত না। এমন 



চপ রাসতন্নু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙগসমাজ 

কি বিদ্বেশিনী ও যবনী কুলটাদিগের সহিত সংস্থষ্ট হওয়া দেশীয় সমাজে প্রীধান্থা 
লাভের একটা প্রধান উপায় স্বরূপ হইয়া! উঠিয়াছিল। 

এই সময়ে সহবের সম্পন্ন মধ্যবিত্ত ভদ্র গৃহস্থদ্িগের গৃহে “বাবু” নামে এক 
শ্রেণীর মানুষ দেখ! দ্িয়াছিল। তাহার পারসী ও স্বল্প ইংরাজী শিক্ষার 
প্রভাবে প্রাচীন ধর্খে আস্থাবিহীন হইয়া ভোগস্থখেই দিন কাটাইত | ইহাদের 
বহিরাকৃতি কি কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিব? মুখে, ভ্রপার্থে ও নেত্রকোলে নৈশ 
অত্যাচারের চিহ্নন্বূপ কালিমা রেখা» শিরে তরঙ্গায়িত বাউরি চুল, তে 
মিশি, পরিধানে ফিন্ফিনে কালাপেড়ে ধুতি, অঙ্গে উৎকৃষ্ট মসলিন বা! 
কেমরিকের বেনিয়ান, গলদেশে উত্তমরূপে চুনট করা উড়ানী ও পায়ে পুরু 
বগ্লস সমন্থিত চিনের বাড়ীর জুতা । এই বাবুরা দিনে ঘুমাইয়া, ঘড়ি 
উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার, এসরাজ, বাণ প্রভাত বাজাইয়া, 
কবি, হাপ আকড়াই, পাঁচালি প্রভৃতি শুনিয়া, বাত্রে বারাঙ্গনাদিগগর আলয়ে 
আলয়ে গীতবাছ্য ও আমোদ করিয়া কাল কাটাইত; এবং খড়দহের মেলা ও 

মাহেশের শ্নানযাত্রা প্রভৃতির সময়ে কলিকাঁতি। হইতে বারাঙ্গনাদ্রিগকে লইয়া! 
দলে দলে নৌকাযোগে আমোদ করিতে যাইত। ) 

এই সময়ে ও ইহার কিঞ্চিত পরে সহরে গাঁজা খাওয়াটা এত প্রবল 
হইয়ীছিল যে, সহরের স্থানে স্থানে এক একটা বড় গাজার আড্ডা হইয়াছিল ) 
বাগবাজার, বটতলা ও বৌবাজার প্রভৃতি স্থানে এরূপ একটা একট! আড্ড1 
ছিল। বৌবাজারের দলকে পক্ষীর দল বলিত। সহরের ভন্দ্রগৃহের নিষকন্মা 
সম্তানগণের অনেকে পক্ষীর দলের সভ্য হইয়াছিল । দলে ভ্তি হইবার সময়ে 
এক একজন এক একটি পক্ষীর নীম পাইত এবং গীঁজাতে উন্নতিলাভ সহক'রে 
উচ্চতর পক্ষীর শ্রেণীতে উন্নীত হইত ! এবিষয়ে সহরে অনেক হান্তোদ্দীপক 

গল্প প্রচলিত,আছে । একবার এক ভদ্রসস্তান পক্ষীর দলে প্রবেশ করিয়া 
কাঠঠোক্রার প্র পাইল । কয়েক দিন পরে তাহার পিতা তাহার অনুসন্ধানে 
আড্ডাতে উপস্থিত হইয়া যাহাকে নিজ সন্তানের বিষয় প্রশ্ন করেন, সেই পক্ষীর 
বুলি বলে, মানুষের ভাষা কেহ বলে না! অবশেষে নিজ সন্তানকে এক কোণে 
দেখিতে পাইয়া! যখন গিয়া তাহাকে ধরিলেন, অমনি সে “কড়ড়ঠক্” করিয়া 
তাহার হস্তে ঠুক্রাইয়! দিল ! 

কবি, পাঁচালী ও ধুলবুলীর লড়াই-এর একটু বর্ণনা আবশ্তক। কবির 
গান সচরাচর ছুইদলে হইত । কোনও একটা"পৌরাণিক আখ্ায়িক! 
অবলম্বন করিয়! ছুই দল ছুই পক্ষ লইত। মনে করুন একদল হইল যেন 
কৃষ্ণ-পক্ষ আর এক দল হুইল যেন গোগী-পক্ষ। এই উভয় দলে উত্তর 

প্রত্যুত্বরে এক দলের পর অপর ধল গান করিত। যে দল সর্বাপেক্ষা 
অধিক পরিমাণে লোকের টিখ্তরঞ্রন করিতে পারত তাহাদেরই জগ হইত 1 
এই সকল উত্তর প্রত্যুত্তর অধিকাংশ স্থলেই পৌরাণিকী আখ্য।য়িকা' পরিত্যাগ 
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করিয়া ব্যক্তিগত ভাবে দলপতিদিগের উপরে আসিয়া পড়িত এবং অতি 
কুৎসিত, অভত্র, অশ্লীল ব্যঙ্গোক্তিতে পরিপুর্ণ থাকিত। অনেক সময়ে 
ঘাহার এইরূপ ব্যঙ্গেকক্তির মাত্র! যত অধিক হইত সেই তত অধিক পরিমাণে 
লেকের চিত্বরপ্ন করিতে পারিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে সহরে 
হরু ঠাকুর ও তাহার চেল! (ভোল! ময়রা, নীলুঠাকুর, নিতাই বৈষ্ণব প্রভৃতি 
কবিওয়ালাগণ প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। যে সময়ের কথা বলিতেছি. তখনও সহরে 
অনেক বিখ্যাত কবিওয়ালা ছিল। ইহাদের লড়াই গুনিবার জন্ত সহরের, 
লোক ভাঙ্গিয়! পড়িত। কবিওয়ালাদিগের দলে এক একজন ভ্রুতকবি থাঁকিউ ; 
তাহাদিগকে সরকার বা বাধনদার বলিত। বীধনদারের1 উপস্থিত মত তখনি 

তখনি গান বীধিয়া দ্রিত। বঙ্গের প্রসিদ্ধ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কিছুদিন 
কোনও কবির দলে বীধনদারের কাজ করিয়াছিলেন। ফ্রতকবিত্বের একটি 
দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে । সে সময়ে আন্ট,নী ফিরিঙ্গী নামে একজন 
কবিওয়ালা ছিল। আণ্ট,নী ফরাসভাঙ্গাবাপী একজন ফরাসিসের সন্তান ; 
বাল্যকালে কুসঙ্গে পড়িয়া বহিয়া যায়; ক্রমে গ্রতিভাবলে কবিওয়ালা হইয়! 
উঠে। আণ্টুনী নিজে একজন ক্রুতকবি ছিল। আন্ট,নী একবার গান 
বাধিল নট 

“ও মা মাতঙ্গি, না জানি তকতি স্ততি জেতে আমি ফিরিঙ্গী |” 

তৎপরক্ষণেই 'প্রতিছন্দীদলের দলপতি মাতঙ্গীর হইয়! উত্তর দিল ;-_- 
“যিশুধীষ্ট ভজ গে যা তুই শ্রীরামপুরের গির্জেতে, 
জাত ফিরিঙ্গী জাবড়জঙী পারবনাৰক তরাতে ।” ইত্যাদি। 

এরূপ উত্তর প্রত্যুত্তর সর্বদাই হইত। হাপ আকড়াইগুলি অধিকাংশ 
স্থলে সথের দল ছিল। তাহাতে ভত্রপরিবারের যুবকগণ দলবদ্ধ হইয়৷ নানা 
বাছাযন্ত্রসহ গান করিত । 

গাঁচালীর ব্যাপার অগ্ত প্রকার। ইহার কিঞ্চিৎ পরবর্তী সময়ে তাহার 
বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। তাহাতে এক ব্যক্তি মূল-গায়ক ন্বরূপ হইয়া! 
হুর ও তান সহকারে, পছ্যে কোনও পৌরাণিক আখ্যায়িকা বর্ণনা করিত ও 
মধ্যে মধ্যে সদলে সেই ভাবন্থচক এক একটি গান করিত। ইহাও লোকে 

অতিশয় পছন্দ করিত। লকম্ষ্মীকাস্ত বিশ্বাস, গঙ্গানারায়ণ নস্কর প্রভৃতি কয়েকজন 
পাঁচালীওয়াল! তৎকালে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু পাঁচালী গায়কদ্দিগের মধ্যে 
দাশরখি রায়ের নামই প্রসিদ্ধ। ইনি ১৮০৪ শ্ীষ্টাবে বন্ধমান জেলাস্থ বাদমূড়া 
গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পধ্যস্ত জীবিত ছিলেন। দাশরথি 

প্রথমে কোনও কবির দলে বাধনদার ছিলেন। একবার বিরোধীদলের 
নিকট পরাস্ত হইয়া শ্বীয় জননীর তাড়নায় সে পথ পরিত্যাগ পুর্ব্বক পাঁচালী 
গানের পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন । (এই পাচালী ঞত অভদ্রতা ও অঙ্গীলতা 
বাধে দুষ্ট ছিল এবং ইহাতে অসঙ্গত অন্গগ্রাস ও উপমার এত ছড়াছড়ি 
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থাকিত যে, এখন আমাদের আশ্চর্য্য বোধ হয় কিবূপে লোকে তাহাতে গ্রীত 
হইত। “কিন্ত তখন লোকে পাচালী গান শুনিবার জন্য পাগল হইত। 

. _ খুলবুলির লড়াই দেখা ও ঘুড়ী উড়ান সে সময়ে সহরের ভঙগলোকর্রিগের 
একট! মহা আনন্দের র বিষয় ছিল। ) এক একটা স্থানৈ লোহার জাল দিয়া 
ঘিডিয়। বহু সংখ্যক বুলবুলী পক্ষী্শাখা হইত; এবং মধ্যে মধ্যে ইহাদের 
মধ্যে লড়াই বাধাইয়া দিয়া কৌতুক দেখা হইত। সেই কৌতুক দেখিবার 
জন্য সহরের লোক ভাঙ্গিয়া পড়িত। (ঢাউসঘুড়ী, মানুষঘুড়ী, প্রভৃতি ঘুড়ীর . 
প্রকার ও প্রণালী বহুবিধ ছিল; এবং সহরের ভন্্রগুহের নিষর্খা ব্যক্তিগণ 
গড়ের মাঠে গিয়া ঘুড়ীর খেলা দেখিতেন। 

সহরের লোকের ধর্মভাবের অবস্থা তখন কি প্রকার ছিল তাহার কিঞ্চিৎ 
বিবরণ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রণীত মহাত্মা রাজা রামমোহন 
রায়ের জীবনচরিতে উদ্ধৃত “তত্ববোধিনী পত্রিকার উক্তি হইতে তুলিয়া 
দেওয়! যাইতেছে । 

“বেদের যে সকল কর্মকাণ্ড, উপনিষদের যে ব্রক্ষজ্ঞান, তাহার আদর 
এখানে কিছুই ছিল না। কিন্ত ্ত ছুগগোৎ্সবের বলিঘান, নন্দোৎসবেকর কীর্ভন, 
দৌলযাত্রার আবীর, রখযাত্রার গোল, এই সকল লইয়াই লোকের মূ মহা আমোদ 
ছিল। লোকৈ মনের আননো কালহতণ-ফরিত। _ গঙ্গাক্সান, ব্রাহ্মণ বৈফবে 
দীন, তীর্ঘ্রমণ, _অন্শনাদি ছারা তীব্র পাপ হইতে পরিজ্রাণ ' পাওয়া-.যায়, 
পবিত্রতা লাভ করা যায়, পুণ্য অঞ্জন করা যাঁয়, ইহা সকলের মনে একেবারে 
স্থির বিশ্বাস ছিল,.. ইহার, বিপক্ষে কেহ একটিও কথা বলিতে পারিত না। 
অন্নের বিচারই ধর্দের কাষ্ঠাভাব_ ছিল; অন্নশুদ্ধির উপরেই বিশেষরূপে 
চিত্শুদ্ধি নির্ভর করিত । স্বপাঁক হবিস্ত ভোজন অপেক্ষা আর অধিক পবিভ্রকর 
কণ্ম কিছুই ছিল না। কলিকাতুর বিষয়ী ব্রান্ধণেরা ইংরাজদিগের ৷ অধাঁনে, 
বিষয় কর করিয়াও স্বদেশীয়দিগের নিকটে ব্রাহ্মণজাতির গৌরব ও আধিপত্য 
রক্ষা! করিবার জন্য বিশেষ যত্ব করিতেন। তাহারা কাধ্যালয় হইতে অপরাহ্থে 
ফিরিয়া আসিয়া অবগাহন মীন করিয়া শ্লেচ্ছসংস্পর্শজনিত দোষ হইতে মুক্ত 
হইভে্স"এবং সন্ধ্যা-পুজাদদি শেষ করিয়া দিবসের অষ্টম ভাগে আহার করিতেন। 
ইহাতে তীহার সর্বত্র হইতেন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের! তাদের যশ: 
সর্বত্র ঘোষণা করিতেন? ধাহারা_এত কষ্ট স্বীকার করিতে না পারিতেন 
তাহারা কার্ধ্যালয়ে যাইবার পূর্বেই সন্ধা! পুজা! হোসি সকলই সম্পন্ন করিতেন? 
এবং নৈবেগ্ ও টাকা ্রাহ্মণদিগের উদ্দেষ্তে উৎসর্গ করিতেন, দারা 
তাহাদের সকল দোষের প্রীয়শ্চিত হইত। ব্রাহ্মণ পত্ডিতেরা তখন সং 
পত্রের অভাব-অনেক মোচন নন করিতেন। তাহার! প্রাতঃকালে গঙ্াঙ্গান 
করিয়া, পুজায় চিক কোশাকুশি হস্তে ইয়া, সকলেরই দ্বারে খবারে_ ভ্রমণ 
করিতেন এবং দ্বেশ বিদেশের ভালমন্দ সকল প্রকার সংবাদই প্রচার করি: । 
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বিশেষতঃ কে কেমন দাতা, শ্রাদ্ধ দুর্গোৎমবে কে কত পুণ্য করিলেন; ইহারই 
সুখ্যাতি ও অধ্যাতি সর্বত্র কীর্তন এবং ধনদাতাদিগের যশ ও মহিম] সংস্কৃত 

শ্লোক দ্বারা বর্ণন করিতেন। ইহাতে কেহ বা অখ্যাতির ভয়ে, কেহ বা 
প্রশংসা লাভের আশ্বাসে, বিদ্ধাশূচ্ত ভট্রাচাধ্যদিগকেও যথেষ্ট দান. করিতেন! 
শুদ্ধ ধনীদিগের উপরে তাহাদের. আধিপত্যের..স্রীম! ছিল না। তীহারা 
শিল্তাবিত্তাপহারক মন্ত্রদাতা গুরুর ন্যায় কাহাকেও, পাদোদক দিয়া, কাহাকেও 
পদধূলি দিয়া যথেষ্ট ধন উপার্জন করিতেন। ইহার নিদর্শন অস্ঠাপি গ্রামে 
নগরে বিদ্বমান রহিয়াছে তখনকার _ ব্রাহ্মণপৃিতের! ন্তায়শান্ত্রে ও 
স্থৃতিশান্ত্রে অধিক অধিক মনোযোন দিতেন এবং তাহাতে ং ধাহার যত জ্ঞানান্ুশীলন 
থাকিত, তিনি তত মান্য ও প্রতিষ্ঠাভাজন_ হইতেন। কিন্তু ভীহাদের 
আদিশাস্ত্র বেদে এত অবহেলা! ও অনভিজ্ঞতা ছিল যে, প্রতি দিন তিনবার 
করিয়া যে সকল সন্ধ স্যার মন্ত্র পাঠ করিতেন, তাহার অর্থ অনেকে [কে জানিতেন 
কি না সন্দেহ |” 

একদিকে ধর্থন সহরের এই প্রকার অবস্থা তখন অপরদিকে ঘোর 
আন্দোলনে সহর কম্পিত হইতেছিল। সে আন্দোলনের প্রথষ কারণ 
রমিমোহন রায়ের উত্থাপিত ধর্মান্দোলন ৷ এই যুগ-প্রবর্তক মহাপুরুষের 
জীবনচরিত সকলেরই বিদিত, তথাপি সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বর্ণন করিতেছি :-- 
১৮১৭৭৪ প্রীষ্টাব্ধে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত 
রাধানগর গ্রামে রাজ! রামমোহন রায়ের জন্ম হয়। তাহার পিতা! রামকাস্ত 
রায় শৈশবে তীহাকে নিজভবনে সামান্তরূপ শিক্ষা দিয়া ৯১০ বৎসর বয়সের 
সময়ে পারপী ও আরবী ভাষা শিক্ষার জগ্য পাটনা নগরে প্রেরণ করেন। 
সেখানে তিনি ১৫)১৬ বৎসর পধ্যন্ত থাকিয়া পারসপী ও আরবীতে সুশিক্ষিত 
হন। এরূপ জনশ্রুতি যে, পাটন| বাসকালে কোরাণ পাঠ করিয়া হিন্দুদিগের 
প্রচলিত পৌত্তলিকতার প্রতি তাহার অশ্রন্ধা জন্মে। যোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম 
কালে তিনি শঁ পৌত্তলিক প্রণালীর দৌষকীর্ভন করিয়া পারসীতে এক গ্রন্থ 
রচনা করেন। তাহা লইয়া নাকি তাহার পিতার সহিত মনাস্তর ঘটে । সেই 

নাস্তর নিবন্ধন তিনি পিতৃভবন পরিত্যাগ পূর্বক সন্ন্যাসী ফকীরদের সঙ্গে 
দেশভ্রমণে বহির্গত হন । নানা দেশ ও নানা তীর্থ পর্যটন করিয়া অবশেষে 
তিব্বতদেশে উপস্থিত হন। সেখানে বৌদ্ধমতাবলম্বীদিগের কুসংস্কার ও 
পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করাতে, তাহার! তাহার প্রাণহানি করিতে উদ্যত 
হয়। তখন তিনি তিব্বতবাসিনী কতিপয় রমণীর সাহায্যে রক্ষা! পাইয়া 
ত্বদেশে পলাইয়া আসেন। আসিয়া কাশীধামে জংস্কৃত ভাষার অন্থশীলনে 
নিযুক্ত হন। এই সময়ে তাহার পিতার সহিত তাহার পুনরায় সম্মিলন হয়। 
পিতা তাহাকে ্বদেশে ফিরাইয়া আনেন এবং বিষয়কর্শে প্রবৃত্ত করেন। 
পিতার আদেশে দ্বাবিংশতি বর্ষ বয়ক্রম কালে তিনি স্বীয় চেষ্টাতে ইংরাজী 
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ভাষা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন এবং ইংরাজগবর্ণমেণের অধীনে চাকুরি 
ছ্বীকার পুর্ব্বক রামগড়, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে কিছুদিন কর করিয়া, অব্োেষে 
র্পুরের কালেক্টর ডিগ্বী সাহেবের সেরেম্তাদার বা দেওয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত 
হন। ১৮০৩ অবে রামকাস্ত রায়ের মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর তিনি 
মুরশিদাঁবাদে গমন করেন; এবং সেখানে “তহতুল মোহদ্দীন” নামক তাহার 
প্রসিদ্ধ পারসী ভাষাতে লিখিত গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। পরে 
দশ বৎসর বিষয়কর্শা করিয়া তিনি ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা! নগরে স্থায়ী 

রূপে আসিয়৷ বাস করেন। 

তিনি কলিকাতায় আঁসিবার পুর্বে রঙ্গপুরে থাঁকিতেই ধর্শমসংস্কার বিষয়ে 
তুমূল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। সেখানে বিষয়কর্ম করিয়া ষে 
কিছু অবসর পাইতেন, তাহা নানা সম্প্রদায়ের লোকের সহিত ধন্মালোচনাতে 
যাপন করিতেন। সায়ংকালে তাহার ভবনে ব্রাঙ্ষণ পণ্ডিত, সাধু, সন্যাসী, 
মুসলমান মৌলবী, জৈন মারোৌয়াড়ী প্রভৃতি অনেক সম্প্রদায়ের লোকের সমাগম 
হুইত। রাজা তাহাদের মধ্যে সমাসীন হইয়া সকলের বাপ্বিতগ্ডা শুনিতেন 
এবং যথাসাধ্য মীমাংসা! করিবার চেষ্টা করিতেন । এখানেও তিনি সকল শ্রেণীর 
নিকটে একেশ্বর বাদ প্রচার করিতেন। এরূপ জনরব যে, তিনি রঙ্গপুরে 
থাকিতে পারস্য ভাষায় একেশ্বর বাদ প্রতিপাদক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুম্তিকা রচনা 
করিয়াছিলেন; এবং বেদান্তদশন অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই সকল 
আন্দোলনের ফলস্বরূপ রঙ্গপুরেই তাহার এক প্রবল প্রতিছন্দথী দ্বেখা 
দিয়াছিলেন। তাহার নাম গৌরীকাস্ত ভট্টাচার্য । ইনিও জজ সাহেবের 
দ্বওয়ানীপদে প্রস্থিষ্িত ছিলেন * অনেক লোক ইহারও অন্ুগভ ছিল। ইনি 
রামমোহন রায়ের মৃত খগ্ডনের উদ্দেশে “জ্ঞানাঞ্জন” নামে একখানি গ্রন্থ 

রচনা করেন, সেই গ্রন্থ ১৮৩৮ সালে কলিকাতাতে সংশোধিত আকারে, 
মুদ্রিত হয়। 

ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে যে, এই সকল আলোচনা! ও গ্রন্থ-গ্রচার 
বারা দেশ মধ্যে সর্বত্রই আন্দোলন শ্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। স্থতরাং 
তাহার কলিকাতা আগমনের পূর্বেই তাহার প্রবত্তিত আন্দোলন-তরঙ্গ এখানে 
পৌছিয়াছিল। তিনি কলিকাতাতে পদার্পণ করিবামাত্রই অগ্রসর, উদার, 
চিন্তাশীল ও সংস্কার-প্রয়াসী কতিপয় ব্যক্তি তাহার সহিত সম্মিলিত হইলেন। 
এততিন্ন কতকগুলি বিষয়ী লোৌক তাহাকে পদস্থ”ও ক্ষমতাশালী জানিয়া 
তাহার দ্বারা স্বীয় স্বীয় স্বার্থসিদ্ধি করিবার মানসে তাহাকে আশ্রয় করিলেন। 
তিনি এই সকলকে লইয়া ১৮১৫ সালে “আতজ্ধীয়-সভা” নামে একটি সভা স্থাপন 
করিলেন । তাহাতে বেদাস্তধর্ের ব্যাখ্যা ও বিচার হইত । এই শাস্ত্রীয় 
'বিচারে সহরের অনেক বড় বড় লোক “মধ্যে মধ্যে উপস্থিত থাকিতেন? 
", এ সম্থষ্ধে একদিনের.ঘটনা ৰিশেষ উল্লেখযোগ্য । ১৮১৯ খ্রীষ্টান সুত্রদ্মণ্য 
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শান্্ী নামক একজন মাজ্জাজ প্রদেশীয় পণ্ডিত কলিকাতাতে আগমন করেন, 
এবং দত্ত করিয়া বলেন ষে, বঙ্গদেশে বেদজ্ ব্রাহ্মণ নাই, এজচ্য রামমোহন রায় 
বেদ বেদাস্তের দোহাই দিয়া যাহা ইচ্ছ! বলিতেছেন; তিনি বেদোক্ত প্রমাণ 
দ্বারা প্রতিপন্ন করিবেন যে, গ্রতিমা-পুঁজাই শ্রেষ্ঠ পুজা । এই সুত্রক্ষণ্য শান্্রীর 
সহিত বিচার করিবার জন্য বিহারীলাল চৌবে নামক উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসী 
একজন ব্রাহ্ষণের ভবনে এক মহাসভার আয়োজন হয়। স্মুব্ন্ষণ্য শাস্ত্রীর 
সহিত রামমোহন রায়ের দলের বিচার হইবে এই বার্কা সহরে প্রচার হইলে, 
সভাতে লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। রামমোহন রায় সদলে, হিন্দুসমাজ- 
পতি রাধাকান্ত দেব পণ্তিতগণ সমভিব্যাহারে ও সুত্রক্ষণ্য শাস্ত্রী স্বীয় বন্ধুবান্ধব 
সহ, সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। বৈদ্দিক-শান্্র-জ্ঞানবিহীন দেশীয় ব্রান্ষণগণ 
ুত্রন্ষণ্য শাস্ত্রীর সমক্ষে ই! করিতে পাঁরিলেন না । কেবল রামমোহন রায়ের 

ত সমানে সমানে বাগ্যুদ্ধ চলিল। তুমুল শাস্ত্রীয় বিচারের পর তুত্র্ষণ্য 
শাস্ত্রী পরাভব ম্বীকার করিলেন; নিরাকার ব্রদ্ষোপাসনাকে শ্রেষ্ঠ উপাসনা: 
বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। 'রামমোহন রায় স্ুব্রহ্ষণ্য শাস্ত্রীকে 
বিচারে পরাস্ত করিয়াছেন,” এই বার্তী যখন তাড়িত বার্তার ন্যায় সহরে ব্যাঞ্ধ 
হইল, তখন তাহার বিপক্ষগণের ক্রোধ ও আক্রোশ দশগুণ বাড়িয়া গেল। 

একদিকে যেমন আত্মীয়-সভার অধিবেশন ও শাস্ত্রীয় বিচারাদি চলিল, 
অপর দিকে তেমনি একেশ্বরবাদ প্রতিপাঁদন করিয়া গ্রন্থের পর গ্রন্থ প্রকাশিত 

ত লাগিল। 
আত্মীয়-সভ। স্থাপন করিয়া রামমোহন রায় কিরূপ উৎসাহের সহিত 

প্রচলিত ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ এইমাত্র 
উল্লেখ কর| যাইতে পারে যে, ১৮১৫ হইতে ১৮২০ খ্ষ্টাৰ এই পাচ বৎসরের 
মধ্যে তিনি নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশ করিলেন। বেদান্তদর্শনের অনুবাদ 
১৮১৫) বেদাস্তসার, এবং কেন ও ঈশোপনিষদের অনুবাদ, ১৮১৬ 7 কঠ, মুণ্ডক 
ও মীুঁক্যোপনিষদের অনুবাদ, এবং হিন্দু একেশ্বরবাঁদ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ ইংরাজী ও 

বাঙ্গালাতে ১৮১৭; সতীদাহ সম্বন্ধীয় বিচার পুস্তক, বৈষ্ণব গোস্বামীর সহিত 
বিচারপুস্তক, গায়ত্রীর ব্যাখ্যা! পুস্তক, এবং সতীদাহ্ সম্বন্ধীয় পুস্তকের ইংরাজী 

অন্থবাদ--১৮১৮; সতীদাহ সম্বন্ধীয় পুস্তক, মুণ্ডক ও কঠোপনিষদের ইংরাজী 
অন্ুবাদ--১৮১৯। এই সকল গ্রন্থের উত্তরে তাহার বিরোধিগণ তাহার প্রতি 
অভদ্র কটুক্তিপুর্ণ গ্রন্থ রচনা করিতে লাগিলেন । রামমোহন রায় অপরাজিত- 
চিত্তে & সমূদয় কটুক্তি সহা করিতে লাগিলেন। 

রামমোহন রায়ের ধর্মবিচার প্রথমে হিন্দুদিশের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। 
তিনি বেদাস্তদর্শনাদি অন্থবাদিত ও মুক্রিত করিয়া স্বদেশীয়দিগের মধ্যে বিতরণ 
করিতেছিলেন, এবং আত্মীয়-সভার অধিবেশনে সেই সকল বিষয়ের বিচার 
করিতেছিলেন। তঙ্নিবদ্ধন তাহার প্রতি স্বদেশবাসিগণের বিদ্বেষ এতদূর 
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বদ্ধিত হইয়াছিল যে, ১৮১৭ সালে যখন মহাবিগ্বালয় বা হিন্দুকালেজ স্থাপিত 
হয়, তখন সহরের ভব্রলোকগণ তাহার সহিত এক কমিটিতে কাধ্য করিতে 
সম্মত হন নাই। বামমোহন রায় উক্ত বিদ্যালয়ের কমিটা হইতে তার্ডিত 
হইয়া নিজে ধর্মান্থমৌদিত শিক্ষা দিবার জগ্ক একটি বিদ্যালয় স্থাপন 
করিয়াছিলেন। এই সকল আন্দোলন ত পূর্বব হইতেই চলিতেছিল, ইহার 
উপরে আবার ১৮২০ সালে রামমোহন রায় যীশুর উপদেশাবলী নামে এক 

পুস্তক প্রকাশ করেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন রায়ের সংশ্রবে আসিয়া 
বাণ্তিষ্ট (85050) সম্প্রদায়তৃক্ত মিশনারি মিষ্টার উইলিয়াম আভাম শ্রীস্টীয় 

নীশ্বরবাদ পরিত্যাগ পূর্বক একেস্বরবাদ 'অবুলম্বন করেন। এই প্রসঙ্গে 
শ্ররামপুরের মিশনারিগণের সহিত রামমোহন 'রায়ের বিবাদ উপস্থিত হয়। 
তিনি উপর্ধাপরি একেশ্বরবাদ প্রতিপাদক কয়েকখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 
১৮২৬ সালে রামতন্ন বাবু যখন বিষ্যারস্ত করিলেন, তখন রামমোহন রায় 
হিন্দু ও খ্রীষ্টান' উভয় দলের অপ্রিয় ও উভয়ের কটুক্তির লক্ষাস্থল হইয়া 
রহিয়াছিলেন। বাবুদের বৈঠকখানাতে, রাজপথে, লৌক সমাগম স্থলে, 
এমন কি স্কুলের বালকদ্দিগের মধ্যেও এই সকল বিষয়ে কথাবার্তী ও 
বাখ্বিতণা সর্ববদ! চলিত। 

এতটিম্ন তখন সহরের লোকের চিত্তকে উত্তেজিত করিবার আর একটি 
কারণ উপস্থিত হইয়াছিল। ১৮২৩ খ্রীষ্টাবে কমিটা অব্ পবলিক শু 
নামে একটি কষিটা স্থাপিত হয়। তাহার বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে। এ 
কমিটা তদানীন্তন প্রাচ্যশিক্ষা-পক্ষপাতিদ্রিগের পরামর্শে কলিকাতাতে একটি 
সংগ্কত কালেজ স্থাপন করা স্থির করেন। রাজা! রামমোহন রায় দেখিলেন 
এদেশীয়দিগের শিক্ষার জগ্য যে এক লক্ষ টাঁকা নির্দিষ্ট ছিল, তাহার সমগ্র 
কেবল প্রাচ্যুশিক্ষার উৎ্সাহদানেই ব্যয়িত হইতে চলিল।/ তখন তিনি এই. 
কার্যের প্রতিবাদ করিয়া তদানীস্তন গবর্ণর জেনারেল লর্ড আমহাষ্ট 
বাহাছুরকে এক পত্র লিখিলেন। এ পত্রে তিনি প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা 
করিলেন এদেশীয়দিগকে ইংরাজী ভাষা! ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা না দিলে, 
ইহাদের জাতীয় জীবনের উন্নতি হইবে না । এই বিষয় লইয়া! রাজপুরুষদিগের 
মধ্যে এবং দেশের বড়লোকদিগের মধ্যে ছুইটি দল হইয়া পড়িল। একদল 
বলিতে লাগিলেন প্রাচীন যাহা ছিল তাহাই ভাল, তাহাই রাখিতে হইবে; 
আর একদল বলিতে লাগিলেন, প্রাচীনের কিছুই ভাক্স নয়, যাহা কিছু প্রাচ্য 
সকলি মন্দ, যাহ! কিছু গ্রতীচ্য সকলি ভাল। এই দ্বিতীয় দূল এই সময় 
হইতে বঙদেশে প্রবল হইয়া উঠিল। ইহার বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে । 
যাহা হউক এই ১৮২৬ সালে এই উভয় দলের বিবাদে ৪৮ সমাজ, 
অতিশয় আন্দোলিত. ছিল। 

আর এক কারণে তখন সহরের লোকের মন অতিশয় উত্তোলিত ছিল। 



তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৬ 

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্ের আগষ্ট মাসে লর্ড আমহাষ্টগবর্ণর জেনারলের পদে প্রতিষ্ঠিত 
হন। ১৮২৫ সালের অক্টোবর মাসে কলিকাতার সন্নিকটেই এক হত্যাকা 
ঘটে, তাহাতে হিন্দৃবিধ্বাগৃণের সহমর্ণ প্রথ| নিরারণ সম্বন্ধে তুমুল... আন্দোলন 
উপস্থিত হয়; এবং সহমরণ প্রথ1 নিবারিত না হইলেও তৎসম্বদ্ধে কতকগুলি 
নিয়ম স্থাপিত হয়। লর্ড আমহাষ্টের পত্বী একজন মনস্থিনী ও স্থুলেখিকা 
সত্রীলোক ছিলেন। তিনি প্রতিদ্দিনেব ঘটনাবলীর দৈনিক লিপি লিখিয় 
রাখিতেন। তত্থবারা সে সময়কার অনেক কথা জানিতে পারা যায় । 
সেই দৈনিক লিপি হইতে উক্ত হত্যাকাণ্ডের নিয়লিখিত বিবরণ উদ্ধৃত, 
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এই ঘটনাতে কলিতাবাসী ইংরাজগণ অতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন 3 
এবং রামমোহন রায়ের দলস্থ ব্যক্তিগণ সতীদাহ নিবারণের জন্ত আবার 
আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। লর্ড আমহাষ্ট ব্রহ্মযুদ্ধে অনেকের, বিশেষতঃ 
বিলাতের প্রভূদিগের, অপ্রিয় হইয়াছিলেন, সুতরাং তিনি একেবারে এ প্রথা 
রহিত করিতে সাহসী হইলেন না; কিন্ত কতকগুলি কঠিন নিয়ম স্থাপন 
করিলেন। সেগুলি এই--(১ম) কোনও সহগমনাধিনী বিধবাকে স্বামীর 
দেহের সঙ্গে ভিন্ন অন্রূপে দগ্ধ করা হইবে নী, বা অপর কোনও প্রকারে হত্যা 
করা হইবে না) (২য়) সহগমনাধিনী বিধবাগণের অপরের দ্বারা মাজিষ্রেটের 
অন্কমতি পত্র লইলে চলিবে না, নিজে মাজিষ্রেটের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া 
অভিগ্রায় জানাইতে হইবে ও অনুমতি লইতে হইবে; তেয়) সতীর সহমরণে 
সহায়তাকারী কোনও ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের চাকুরী'পাইবে না ১ (৪র্থ) সহমত 
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বিধবার মৃতপতির কোনও সম্পত্তি থাকিলে তাহা গবর্ণমেণ্টের বাজেয়াপ্ত 
হইবে। 

এস্থলে উল্লেখ করা! কর্তব্য যে, সহম্রণ নিবারণের চর রর 
ইহার কিঞ্চিৎ ইতিবৃত্ত আছে। 

এদেশে ইংরাজ রাজ্যের প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই ইংরাঁজ রাজপুরুষগণের 
দৃষ্টি এই নৃশংস প্রথার উপরে পতিত হইয়াছিল। কিন্ত প্রথম প্রথম এদেশের 
প্রজাগণের মনোরঞ্জন করা তীহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল; পাছে এদেশের 

লোকের ধর্ম বা সামাজিক বিষয়ে হস্তার্পণ করিলে বিদ্রোহাগ্নি প্রজলিত হয় এই 
য়ে তাহারা সর্বদা সংকুচিত থাকিতেন ; স্থৃতরাং তাহাদের চক্ষের সমক্ষে শত 
শত বিধরাকে মৃতপতির চিতানলে দগ্ধ করা হইত, তাহা তাহারা দেখিয়াও 

দেখিতেন না। এমন কি ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজদিগের কাশীমবাজা রস্থ কুঠির 
সমক্ষেই রামটাদ পণ্ডিত নামক একজন মহীঁরাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের অষ্টাদশ বায়] 
বিধবা! পত্রী সহমৃতা হন। তখন সার ফ্রান্সিস রসেল কুঠির অধ্যক্ষ ছিলেন । 
তিনি, তাহার পত্বী ও পরবর্তীকাল-প্রসিদ্ধ মিষ্টার হলওয়েল সেই স্থানে 
উপস্থিত ছিলেন। হলুওয়েল (০1611) স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছিলেন, 
তাহা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায় লেডী রসেল (1,245 
[২05961) নাকি এ রমণীকে বাঁচাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন ; কিন্তু তাহার 
সকল প্রয়াস ব্যর্থ হয়। ইংরাজ কন্মচারিগণ দীড়াইয়! দেখিলেন, কিন্তু কিছু 
বলিতে সাহসী হইলেন না। 

এই ভাবে বহুদিন গেল। অবশেষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিভূমি একটু 
দঢতর রূপে স্থাপিত হইলেই এই প্রথা নিবারণের জন্য কিছু করা উচিত 
বলিয়া তাহারা অন্ছভব করিতে লাগিলেন। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুলাই 
গবর্ণর জেনারেলের প্রাইভেট সেক্রেটারি বিধবাদদিগকে যাহাতে বলপুর্ববক 
দাহ করা না হয় তাহার উপায় বিধান করিবার জন্য তৎকালীন নিজামত 
আদালতকে এক পত্র লিখিলেন। এখানে বলা আবশ্তক যে, তৎকালে 
গবর্ণর জেনারেল ইষ্ট ইও্ডয়া কোম্পানির প্রতিনিধি ছিলেন, তাহার 
আইনাদি. প্রণয়ন করিবার অধিকার ছিল না। দেওয়ানী আইনাদি প্রণয়ন 
করিতে হইলে তাহাকে সদর দেওয়ানী আদালতের সম্মতি ও ফৌজদারী কিছু 
করিতে হইলে নিজামত আদালতের অনুমতি লইতে হইত। কারণ 
উক্ত উভয় আদালত ইংলগ্াধিপতির অধীন ছিল পগ্রবং তাহাদের অনুমতি 
ইংলগাধিপতির অন্গমতি বলিয়া পরিগণিত হইত। তদস্ছসারে তদানীন্তন 
গবর্ণর জেনারেল এ প্রশ্ন নিজামত আদলতের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। 
নিজামত আদালতে ঘনশ্তাম ভট্রাচার্ধ্য নামে একজন কোর্ট-পণ্ডিত ছিলেন। 
তাহাকে সহমরণ -বিষয়ে কতকগুপি“ প্রশ্ন করা হইল। ঘনশ্তাম ভট্টাচার্য্য 
বলিলেন বিধবাকে পতির চিতার সহিত বাঁধিয়া দেওয়া শাস্ত্র ও সদাচার 
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উভয়-বিরুদ্ধ। ইহার পরে বহুদিন পধ্যন্ত এবিষয়ে আর .কিছু করা 
হইল না। | 

১৮১২ খ্রীষ্টা্ধে ৩র' আগষ্ট বুন্দেলখণ্ডের মাজিষ্টেটে কয়েকটি সহমরণের 
কথা নিজাঘত আদালতের গোচর করিয়া তাহাদের অভিপ্রায় জানিবার 
ইচ্ছা করিয়! পত্র লিখিলেন | তদন্থুসারে ওর! সেপ্টেম্বর নিজামত আদালতের 
রেজিষ্টার গবর্ণর জেনেরালকে বিধবাদিগের প্রতি অত্যাচার নিবারণ প্রীর্থনীয় 
বলিয়া পত্র লিখিলেন। ইহার পরেও কয়েক বৎসর অতীত হইয়া গেল। 
১৮১৫ শ্রীষ্টাৰে গবর্ণমেন্ট অব ইপ্ডিয়া এই প্রথা] বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। এই অন্সন্ধান কাঁধ্য শেষ হইলে ১৮১৭ খ্ীষ্টান্ধে কতকগুলি 
রাজবিধি প্রণীত হইল। এই আদেশ প্রচার হইল যে, সহগমনাধিনী বিধবাকে 
অগ্রে জেলার মাজিষ্রেট বা অন্য কোনও রাজকম্মচারীর নিকট অনুমতি পত্র 
লইতে হইবে । এই বিধি প্রচার হইলেই হিন্দুসমাঁজ মধ্যে হুলস্ুল পড়িয়া 
গেল। বহুসহআ্ লোকের স্বাক্ষর করাইয়া পুর্ববোক্ত রাজবিধি রহিত করিবার 
জন্ত এক আবেদন পত্র প্রেরিত হইল। এই সময়ে রামমোহন রায় এই 
বিবাদের রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। শাস্্রাম্মারে সহমরণ যে হিন্দু বিধবার 
শ্রেষ্ঠ কর্তব্য নয় তাহা প্রদর্শন করিবার জন্য তিনি লেখনী ধারণ করিলেন । 
তিনি বাঙ্গীলা' ও ইংরাজীতে পুস্তিকা লিখিয়া প্রচার করিলেন; এবং পুর্বোক্ত 
আবেদন পত্রের প্রতিবাদ করিয়া ও গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ দিয়া এক আবেদন 
পত্র গবর্ণর জেনেরালের নিকট প্রেরণ করিলেন । ইহাঁও প্রাচীন সমাজের 
লোকের তাহার প্রতি খড়াহস্ত হইবার একটি প্রধান কারণ হইল। 

১৮২৫ সালের আন্দোলনে পুরাতন দলাদলিটা আবার পাকিয়া উঠিল । 
রামমোহন রায়ের দল ও রাধাকান্ত দেবের দল ছুই দলে আবার তর্ক বিতর্ক 

_চলিল। রামমোহন রায়ের “কৌমুদী” ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
“চক্দ্িকা” সতীদাহের বিপক্ষে ও স্বপক্ষে প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিল। 

এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় এই সময়ে রামমোহন রায়ের নামে গান বীধিয়া 
(লোকে পথে পথে গাইত। সেই গীত স্কুলের বালকদিগের মুখে মুখে ঘুরিত। 
সেই সঙ্গীতের কিয়দংশ এই,_- 

হুরাই মেলের কুল, 
বেটার বাড়ী খানাকুল, 
বেটা সর্ববনাশের মূল, 
ও তৎসৎ বলে বেটা বানিয়েছে স্কুল; 
ও মে জেতের দফা, করলে রফা 

মজালে তিন কুল। 

এই সময়ে কলিকাতা-সমাঁজ যে দুই বিরোধী ক্কলে বিভক্ত হইয়াছিল, 
ভাহার প্রধান প্রধান কতিপয় .ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিলেই তদানীন্তন 
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সামাজিক অবস্থা সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে । রামমোহন রায়ের দলের প্রধান 
টাকীর কালীনাথ রায়, (মুন্সী) মথুরানাথ মন্লিক, রাজকু্ণ সিংহ, তেত্তিনী। 
পাড়ার অন্নদাপ্রসাদদ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্থুবিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং 
গ্রসন্ককুমার ঠাকুর প্রভৃতি । এতত্িন্ন তারা্টাদ চক্রবর্তাঁ, চন্দ্রশেখর দেব 
প্রভৃতি কপিতয় ইংরাজীশিক্ষিত ব্যক্তিও তাহার অন্ুচর ছিলেন। প্রাচীন 
'হিম্দুদলে রাধাকাস্ত দেব, মতিলাল শীল, রামকমল সেন প্রভৃতি সহরের প্রায় 
সমগ্র বড়লোক ছিলেন। ইহাদের কাহার কাহারও সংক্ষি্ঠ জীবনচরিত 
দিয়া এ পরিচ্ছেদের উপসংহার করিতেছি। 

দ্বারকানাথ ঠাকুর ।+ 
ইংরাঁজদিগের প্রাচীন দুর্গ বিনষ্ট হওয়ার পর তীহারা যখন আবার 

গোবিনাপুর গ্রাম লইয়া নৃতন ফোর্ট উইলিয়ম নামক দুর্গ নিশ্নাণ করিতে 
আরম্ভ করেন, তখন জয়রাম ঠাকুর নামক একজন দেশীয় ভদ্রলোকের 
উল্লেখ দেখা যায়। দ্বারকানাথ এই জয়রাম ঠাকুরের বংশজাতি। ১৭৪৯৪ সালে 
ইহার জন্ম হয়। ইনি বাল্যকালে (90670156 ) সার্বরণ নামক একজন 

ফিরিঙ্গীর প্রতিষ্ঠিত স্কুলে শিক্ষা লাভ করেন; এততিন্ন পারশী ও আরবী 
ভাষাতেও ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। যৌবনের প্রারস্তে ফাণ্লন (দত£9501)) 
নামক একজন বারিষ্টারের নিকট আইন শিক্ষা করেন। ইহাতে আইন 
আদালতের কাধ্যকলাপ বিষয়ে পারদ্রশিতা জন্মিয়াছিল। তৎ্পরে তিনি 
কিছুদিন নীল ও রেশমের রগ্ানীর কাজ করেন। অবশেষে নিমকের এজেন্ট 
প্লাউডেন € ঢ10৭৪ ) সাহেবের দেওয়ানী পদে প্রতিষ্ঠিত হন। তখন 

নিমক মহলের দেওয়ানী লইলেই লোকে ছুইদ্রিনে ধনী হইয়া উঠ্ঠিত। এইরূপে 
সহরের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি ধনী হইয়্াছিলেন। দ্বারকানাথও কতিপয় 
বৎসরের মধ্যে ধনবান হইয়া বিষয় কাধ্য হইতে অবস্থত হন; এবং “কার ' 
টেগোর এগ কোং, নামক এক কোম্পানি স্থাপন করিয়া স্বাধীন বণিকরূপে 
কাধ্য আরম্ভ করেন। তত্তিন্র ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক” নামে এক ব্যাঙ্কের প্রধান 
নির্বাহকর্তা হন। সহৃদক়্তা, বদান্তা প্রভৃতি সদ্গুণে তাহার সমকক্ষ লোক 
কলিকাতাতে ছিল না । তাহার উপার্জন শক্তি যেমন অদ্ভুত, দানশক্তিও 
তেমনি অদ্ভুত ছিল। ১৮২৬ সালে দ্বারকানাথ ঠাঁকুর সহরের সন্ত্রান্ত ধনীদের 
মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি এবং রামমোহন রায়েরন্দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। 
ইহার অপরাপর কীন্তি পরে উল্লিখিত হইবে । ১৮৪৬ সালে ইংলগে ইহার 
মৃত্যু হয়। 

রাধাকান্ত দেব। 

ইনি পরে শবাকল্গক্রম প্রণেতা রাজা স্তণ রাধাকান্ত দেব নাষে প্রসিদ্ধ 
হইয়াছিলেন।. ইনি লর্ড ক্লাইবের মুন্সী নবকৃষ্ণ দেবের প্রতিষ্ঠিত কলিকাতীর 
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শোভাবাজারের রাজবংশসভভূত গোপ্পীমোহন দেবের পুত্র। তাহার পিতা 
গোগীমোহন দেব দেশের" কল্যাণকর অনেক কার্যে সহায়তা করিতেন । 

এই শোভাবাজারের রাজবংশ চিরদিন কলিকাতা হিন্দু সমাজের অগ্রণী হইয়া 
রহিয়াছেন। ১৭৯৩ সালে রাধাকান্ত দেবের জন্ম হয়। ইনি ইংরাজী, 

পাঁরসী, আরবী ও সংস্কতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের 
ধর্মান্দোলন উপস্থিত হইলে কলিকাতার ব্রাক্মণ পণ্তিতগণ ইহাকেই তাহাদের 
প্রতিপালক ও সনাতন হিন্দুধর্ের রক্ষকরূপে বরণ করেন। তিনিও সেই 
কার্যে দেহ মন নিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তদছ্যতীত দেশহিতকর 
অপরাপর কাধ্যের সহিতও তাহার যোগ ছিল। হেয়ারের উদ্যোগে ১৮১৭। 
১৮১৮ সালে যখন স্কুলবুক সোসাইটী ও স্কুল সোসাইটীদয় স্থাপিত হয়, তখন 
তিনি উৎসাহদাতাদ্দিগের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি ও দ্বিতীয় সভার 
অগ্ভতর সম্পাদক ছিলেন । বর্ষে বর্ষে নিজের ভবনে নবপ্রতিষ্ঠিত স্কুল সকলের 
বালকদ্িগকে সমবেত করিয়া পারিতোধিক বিতরণ করিতেন ; এবং স্ত্রীশিক্ষার 
উন্নতি বিধানের জগ্ত নিজে “স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক” নামে এক গ্রন্থ প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন। এই ১৮২৬ সালে কলিকাত1 সহরে সনাতন হিন্দুধর্ষের 
রক্ষকরূপে অগ্রণী হহ'য়। তিনি দণ্ডায়মান । পরে ইনি রাজসম্মীন সুচক স্যার 
উপাধি প্রাপ্ত হইয়া, বহুকাল হিন্দুসমাজপতির সম্মানিত পদে প্রতিঠিত থাকিয়া, 
১৮৬৭ সালে ৭৫ বৎসর বরসে বৃন্দাবন ধামে মানব-লীল] সম্বরণ করেন। 

রামকমল সেন। 

ইনি স্থবিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের পিতাঁমহ। ইত্বি সম্ভবতঃ 
১৭৯৫ কি ১৭৯৬ সালে গঙ্গাতীরবর্তী গৌরীভ। গ্রামে বৈচ্যবংশে জন্মগ্রহণ 
করেন। রামকমলের পিতা হুগলীতে ৫* টাকা বেতনে সেরেন্তাদারী 
করিতেন। রামকমল ১৮০১ সালে শিক্ষার জগ্ভ কলিকাতায় আগমন করেন। 
১৮০৪ সালে ভাক্তার হণ্টারের (101 ভ111180) নু) প্রতিষ্ঠিত 

হিন্দুস্থানী প্রেমে একটি কশ্ম পান। ১৮১০ সালে ডাক্তার লীডেন 
(16906) ) ও ডাক্তার এইচ. এইচ, উইলসন নে লু, 11307) 
প্র প্রেসের সত্বাধিকারের অংশী হন। ১৮১১ সালে ডাক্তার হণ্টার ও ডাক্তার 
লীডেন কলিকাঁত! ত্যাগ করিয়! জাভা দ্বীপে গমন করেন; তখন ডাক্তার 
উইলসন হিন্দুস্থানী প্রেসের একমাত্র সন্্াধিকারী থাকেন; এবং রামকমল 
তাহার ম্যানেজার নিযুক্ত হন। ১৮২২ সালে রামকমল ফোর্ট উইলিয়াম 
কালেজে একটি কর্ম পান। ১৮১৮।১৮১৯ সালে ডাক্তার উইলসনের সাহায্যে 
রামকমল -এসিয়াটীক সোসাহটার কেরাণীগিরি কর্মে নিযুক্ত হদ। পরে তিনি 
নিজের প্রতিভা, পরিশ্রম ও কাধ্যদক্ষতার "ুণে 'উক্ত সোসাইটার দেশীয় 
সম্পাদক ও কমিটির সভ্যরূপে মনোনীত হইয়াছ্িলেন। অবশেষে তিনি 
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টণকশালের দেওয়ান ও বেঙ্গল ব্যাঙ্কের কোষাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। তাহার 
সময়ে ষে যে দেশহিতকর কাধ্যের অনুষ্ঠান হয়, তাহার অনেকের সঙ্গে তাহার 
যোগ ছিল। ১৮১৭ সালে হিন্দুকীলেজ স্থাপিত হইলে তিনি তাহার 

কমিটাতে ছিলেন। কিছুদিন নবপ্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষতা 
করিয়াছিলেন। বর্তমান মেডিকেল কালেজ প্রতিষ্ঠার পৃর্ব্বে লর্ভ উইলিয়াম 
বেটিস্ক যে মেডিকেল কমিশন নিয়োগ করেন তিনি তাহার একজন সভ্য 
ছিলেন। এতস্তিন্ন উচ্চশ্রেণীর একখানি বৃহৎ ইংরাজী অভিধান প্রকাশ করিয়। 
যশস্বী হইয়াছিলেন। ১৮৪৪ শ্রীষ্ঠাবে ইহার দেহান্ত হয়। 

মতিলাল শীল। 

১৭৯১ ' শ্রীষ্টান্ে কলিকাতার কলুটোলা নামক স্থানে স্থবর্ণবণিক কুলে 
ইহার জন্ম হয়। ইহার পিতা চৈতন্তচরণ শীল কাপড়ের ব্যবসায় করিতেন। 
ইনি পঞ্চম বর্ষ বয়সে পিতৃহীন হইয়া ভালরূপ বিগ্ভাশিক্ষা করিবার স্থযোগ 
পান নাই। তবে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে বাঙ্গালা ও শুভঙ্করী উত্তমরূপ 
শিখিয়াছিলেন। সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে কলিকাতার স্থুরতির বাগানের 
মোহনাদ দের কন্যার সহিত ইহার বিবাহ হয়। এই বিবাঁহই ইহার সমুদয় 
ভাবী উন্নতির সহায় হইয়া উঠে। তিনি নিজ শ্বশুরের সহিত তীর্ঘভ্রমণ 
উদ্দেশে যাত্র! করিয়া উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে নানা দেশে পরিভ্রমণ পুর্ববক প্রভূত 
অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আসেন। ফিরিয়া আসিয়া ১৮১৫ খ্রীষ্টাকে ফোর্ট 
উইলিয়াম ছুর্গে একটি সামান্য কার্যে নিযুক্ত হন। সেখানে থাকিতে থাকিতে 
১৮১৯ সালে নিজে স্বাধীন ভাবে বোতল ও কর্কের ব্যবসা আরম্ভ করেন। 
এই ব্যবসায়ে অনেক লাভ হয়। অল্পদিনের মধ্যেই কেল্লার কর্ম ত্যাগ করিয়া 
বিদেশাগত জাহাজ সকলের মুচ্ছুদিগিরি কর্ম আরভ্ত করেন। ইহাতে তিনি 
প্রভূত ধনশালী হইয়াছিলেন। ক্রমে তাহার কাজ ও তৎসঙ্গে ধনাগমও 
বাড়িতে থাকে । অবশেষে তিনি কলিকাতার কোম্পানির কাগজের বাজারের 
হর্তা কর্তা বিধাতা হইয়া! উঠেন। কিন্তু তাহার প্রশংসার বিষয় এই যে, তিনি 
ধনার্জনের জন্য অসৎপন্থা কখনও অবলম্বন করেন নাই । তিনি শিষ্ট, মিষ্টভাষী 
ও পরোপকারী লোক ছিলেন। ১৮৪২ অন্দে একটি অবৈতনিক কাঁলেজ 

স্থাপন করেন। তাহ! এখনও তাহার বদান্যতার প্রমাণ স্বরূপ রহিয়াছে । 

১৮৫৪ সালে ৬৩ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হয়। এই» ১৮২৬ সালে তিনি 
একজন সহরের উন্নতিশীল ধনী ও নেতাদিগের মধ্যে প্রধান-শ্রেণীগণ্য ছিলেন । 

এই বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সে সময়ে দুই দলে বিভক্ত হইয়া কলিকাতা সমাজকে 
মহা আন্দোলন ক্ষেত্র করিয়া তুলিয়াছিলেন। তখন ব্রহ্ষোপাসন৷ স্থাপন, 
ইংরাজীশিক্ষ। প্রচলন ও সহমরণ নিবারণ, এই তিনটি আলোচনার বিষয় 
ছিল; এবং স্কুলের বালকগণও এই আলোচনার আবর্তের মধ্যে আরুষ্ট হুইয়া 
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পড়িত। এই জন্য এই সকলের বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিলাম । বজদেশের 
নবযুগের স্থচনাক্ষেত্রে। এই আল্দোলনের রঙ্গভূমিতে, বালক রামতঙ্ু 

কলিকাতায় আসিয়া বিস্তারস্ত করিলেন । 
বালক রামতন্থ যদিও তখন এই সমুদয় গোলমালের ভিতরে প্রবেশ 

করিতে পারিতেন না, তথাপি পথে ঘাটে যে বাখ্বিতগ্া, যে আন্দোলন চলিত 
তিনি কিয়ৎপরিমাণে তাহার অংশ্ী না হইয়াও থাকিতে পারিতেন না। 
বয়ঃপ্রাঞ্ধ ব্যক্তিদিগের মধ্যে যেমন রামমোহন রায়ের দল ও বাধাকাস্ত দেবের 
দল ছুই দল হইয়াছিল, তেমনি স্কুলের বালকদিগের মধ্যেও ছুই দল হইয়াছিল । 
তাহাদের মধ্যে সর্বদা তর্ক বিতর্ক হইত; এবং কখন কখনও মুখামুখি ছাড়িয়া 
হাতাহাতি পর্যন্ত ঈাড়াইত। 

ূর্ঘ গরিচ্ছ্ 
বদেশে শিক্ষাবিস্তার, ইংরাজী শিক্ষার অভ্যুদয় ও 

হিন্দুকালেজের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত 

১৮২৮ সালে লাহিড়ী মহাশয় স্কুল সোপাইটার স্কুল হইতে বৃত্তি প্রাপ্ধ 
হইয়া হিন্দু কালেজে প্রবেশ করেন। কিন্তু তাহার হিন্দু কালেজের শিক্ষার 
বিবরণ দিবার অগ্রে বঙ্গদেশে শিক্ষাবিস্তার, ইংরাজী শিক্ষার অভ্যুদয় ও 
হিন্দুকালেজের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে কিছু বল! আবশ্তক। 

1 দেওয়ানী কার্যের ভার কোম্পানির হাতে আসার পরেও অনেক দিন 
ফৌজদারী কার্ধভার মুসলমান কর্মচারীদের উপরেই ছিল। তখন বিচারকার্ধ্যে 
ইংরাজ জজদ্দিগকে সাহাধ্য করিবার জন্য এক এক জন মৌলবী সঙ্গে 
থাকিতেন। কিন্ত আইনজ্ঞ মৌলবী পাওয়া অনেক সময়ে কঠিন হইত। 
এই অভাব দূর করিবার জন্ত, এবং মৈত্রী প্রদর্শন দ্বারা বাজ্যঘ্রষ্ট মুসলমান 
সমাজকে প্রীত করিবার আশয়ে, প্রথম গবর্ণর জেনেরাল ওয়ারেণ হেষ্টিংস 
বাহাদুর কলিকাতাঁতে একটি মাঁত্রীসা স্থাপন করিবার সঙ্কল্ল করিলেন। অনেক 
সন্ত্রস্ত মুসলমান এ বিষয়ে তাহার উৎসাহদাতা ও সহায় হইলেন। তাহাদের 
উদ্যোগে ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা নগরে উক্ত মান্রা্সা স্থাপিত হইল। উহা 
অগ্যাপি বিদ্যমান আছে। এই কালেজ স্থাপন বিষয়ে গবর্ণর জেনেরাঁল এতই 
উৎসাহিত হইয়াছিলেন যে, বিলাতের প্রতুদের অঙুমোদনের ' কপেক্ষা না 
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করিয়াই, কালেজ গৃহ নিশ্মাণের জন্য নিজ তহবিল হইতে ঘাট হাজার টাকা! 
দিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় কোর্ট অব্ ডিরেক্টার্সের সভ্যগণ নার 
পরে প্র অর্থ তাহাকে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন । এতত্তিন্ন হেষ্টিংস বাহাদুরের 
প্রযত্বে এ বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহের নিমিত্ত বাধিক ত্রিশ সহম্র টাকা আয়ের 
উপযুক্ত ভূসম্পত্তি দান করা হইয়াছিল । এই বিদ্যালয়ে প্রাচীন আরবী ও 
পারসী রীতি অনুসারে শিক্ষা দেওয়া হইত; এবং একজন প্রাচীন মৌলবী 
তাহার তশ্বাবধান করিতেন । 

// ইহার পর ১৭৯২ ্ রষ্টাব্ে কাশীধামে তত্রত্য রেসিডেন্ট জোনাথান ভন্কান 
বাহাছুরের প্রযত্বে একটি সংস্কৃত কালেজ স্থাপিত হয়। এই জোনাথান ভন্কান 
তৎকালের প্রসিদ্ধ ভারত-হিতৈষী ইংরাজদিগের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য 
ব্যক্তি ছিলেন। এদেশয়দিগের সহিত, মিশিতে, বন্ধুতা করিতে ও তাহাদের 
হিতচিস্তাী করিতে তিনি ভালবাসিতেন। এজন্য তৎকালীন ভারতবাসী 
ইংরাজগণ তাহাকে আধা হিন্দু বলিয়া মনে করিতেন। সে সময়ে উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চল, রাজপুতনা ও পাঞ্জাব প্রভৃতি অনেক প্রদেশে, বিশেষতঃ 
রাজপুতদিগের মধ্যে, স্থতিকাগারে কন্1-হত্যা করার প্রথা প্রচলিত ছিল। 
ভন্কান কাশীতে অবস্থিতি কালে বহু-সংখ্যক রাজপুত পরিবারকে কন্যাঁহত্য! 
হইতে বিরত হইবার জন্য শপথ-বদ্ধ করিয়াছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি 
অপর কয়েকজন কন্মচারীর সহিত কন্যা-হত্যা নিবারণার্থ গুজরাট ও 
রাজপুতনাতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। এই ভারত-হিতৈষী রাজপুরুষের 
চেষ্টাতে কাশীতে সংস্কৃত কালেজ স্থাপিত হয়। প্রথম বর্ষে তাহার ব্যয় 

নির্ববাহার্থ গবর্ণমেণ্ট চতুর্দশ সহস্র মুদ্রা মঞ্জুর করেন। পরবর্ষে বাধষিক ব্যয় 
ত্রিশ সহস্র মুব্র! নির্ধীরিত হয়। 

কাশীর কালেজের নিয়মাবলীর মধ্যে নির্দিষ্ট হয় যে, সেখানে বৈদ্যশাস্ত্ের 
অধ্যাপক ব্যতীত আর সমুদয় অধ্যাপক ব্রাক্ণ-জাতীয় হইবেন ; এবং মন্গুপ্রণীত 
ধর্মশাস্ত্রের নির্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে । 

€ুর্ক্বোক্ত উভয় নিয়ম বারই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তদানীন্তন রাজপুরুষগণ 
হিন্দু ও মুসলমানগণের প্রাচীন রীতি নীতির প্রতি হস্তার্পণ করিতে অতীব 
কুষ্টিত ছিলেন; বরং সেই সকল রীতি নীতির প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন 
করিবার চেষ্টা করিতেন। কেবল তাহা নহে, সে সময়ে ভারতব্ষাঁয় ইংরাজ 
গবর্ণমেন্ট এদেশীয়দিগের প্রাচীন ধর্ধাহুষ্ঠানে বিধিমতে সর্ঠায়তা করিতেন। বড় 
বড় হিন্দু পর্বব ও মহোৎসবাদির দিনে ইংরাজছুর্গে তোপধ্বনি হইত; ইংরাজ 
সৈম্যগণ শাস্তিরক্ষার ও সম্মান প্রদর্শনের জন্য মহোৎসব স্থলে উপস্থিত থাকিত; 
এবং অনেক স্থলে জেলার মাজিষ্রেট স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সম্মান প্রদর্শন 
করিতেন। তীর্ঘস্থানের "বড় বড়..মনদিয়ের রঙ্গকরুপে কোম্পা।ন তাহাদের 
আয়ের অংশী ছিলেন। এন্ন্য “পিলথ্রিমস্ ট্যাকস” বা “যাত্রীর কর” নামে 
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একপ্রকার শুষ্ক আদায় করা হইত। ৮৪০ সালে দেখা যায় এতদ্বারা বঙ্গদেশে 
বর্ষে বর্ষে প্রায়াতন লক্ষ টাকা উদ্ঠিত।. এ কথ! এক্ষণে অনেকের নিকট 
উপকথার মত লাগিতে পারে। কিন্ধ বস্তুতঃ ১৮৪ সাল পধ্যন্ত এই সকল 
মিয়ম প্রচলিত ছিল। আরও শুনিলে সকলে আশ্চর্য্য বোধ করিবেন ঘে, 
যুদ্ধাদিতে জয়লাভ হইলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কালীঘাট প্রস্ৃতি তীর্থের 
বড় বড় মন্দিরে পুজারিদিগের দ্বার! পুজা দেওয়া হইত। উক্ত সালে গবর্ণর 
জেনেরাল লর্ড অকল্যাণ বাহাদুর রাজবিধির দ্বারা এ সকল নিয়ম রহিত 
করেন। পূর্ব্বকার রাজনীতি কি প্রকার ছিল তাহা প্রদর্শন করিবার 
উদ্দেশেই এই সকলের উল্লেখ করা গেল 

যাহা হউক, যখন এদেশে রাজপুরুষদিগের অনেকে এদেশীয়দিগের 

মধ্যে শিক্ষা বিজ্তারের জন্য ব্যগ্র হইতেছিলেন, তখন যে ইংলগ্ডের লোক 
একেবারে সে বিষয়ে উদাসীন ছিলেন এরূপ বলা যায় না। ১৭৯৩ ১৭০৩ খ্রীষটাবে 
ইট ইত্ডিয়! কোম্পানির সনন্দ পত্র পুর্নগ্রহণের সময় উপস্থিত হয়। না পার্লেমেন্ট 
মহাঁসভায় সেই প্রশ্ন সমূপস্থিত হইলে চার্লস গ্রাণ্ট (01581195 0151)0 নামক 

একজন ভারত-হিতৈষী পুরুষ এদেশীয়দিগের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও ধর্মপ্রচার 
এবং এদেশ প্রবাসী ইংরাজগণের ধশ্খ ও নীতির উন্নতি-বিধান একাস্ত কর্তব্য 
বলিয়া এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন। এতদর্থে তিনি একখানি ক্ষুত্র পুস্তিকা 

রচনা করিয়া বোর্ড অব কণ্ট্শেলের সভ্যগণের হস্তে অর্পণ করেন। এই 
পুস্তিক1 পাঠ করিয়া ক্রীতদাস-প্রথা-নিবারণকারী স্থবিখ্যাত উইলবারফোর্স 
সাহেব চার্লস গ্রাণ্টের সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হন। বোর্ড অব কণ্ট্োলের 
সভাপতি ডনডাস্ বাহাছুর প্রথমে ইহাদিগের প্রস্তাবের সপক্ষতা করিবার 
আশ! দেন; কিন্ত পরে কোর্ট অব ডিরেক্টারের সভ্যগণের প্ররোচনাতে সে পথ 

, পরিত্যাগ করেন। স্তরাং গ্রাণ্টের প্রস্তাবে বিশেষ ফল ফলিল ন|। 
এইরূপে যখন একদিকে ম্বদ্রেশ-বিদেশে ভারত-হিতৈষী ব্যক্তিগণ ক্ষীণ ও 

দুর্বলভাবে এদেশীয়দিগের অজ্ঞান অন্ধকার হরণ করিবার প্রয়াস 
পাইতেছিলেন, তখন অপরদিকে শিক্ষা! সম্বন্ধে দেশের অবস্থা অতীব শোচনীয় 

ছিল। বিগত শতাব্দীর প্রারস্তে গবর্ণমেন্ট, ডাক্তার ফ্র্যান্সিস্ বুকানান হামিপ্টন 
নামক একজন কর্মচারীকে কোন কোনও বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্ত 
নিযুক্ত করেন। তন্মধ্যে দেশের শিক্ষাসম্ন্বীয় অবস্থাও একট! জ্ঞাতব্য বিষয় 
ছিল। হামিল্টন অনেক জিল1 পরিদর্শন করিয়া এ বিষয়ে বহু তথ্য সংগ্রহ 
করেন। তত্দবারা দ্রেশের অবস্থা বিষয়ে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। 
তাহার সকল বিবরণ এখানে উল্লেখ করা নিশ্রয়োজন। এইমাত্র বলিলেই 
যথেষ্ট হইবে যে, ১৮০৪ গ্রীষ্টাবে বাখরগঞ্জ একটি স্বতন্ত্র জিলাতে পরিণত হয়। 
১৮০১ শ্রীষ্টাবে ভাঙ্গার হামিপ্টন ইহার প্রজা সংখ্যা! ৯২৬৭২৩ বলিয়! গণনা 
করেন। কিন্ত ইহাদের মধ্যে একটিও পাঠশালা দেখিতে পান নাই। 



ঞহ | 00. স্লামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গদমাজ 

দেশের অপরাপর কোন: কোনও স্থানে সংস্তের চাচা বিছু ছিল বটে, কিনতু 
তাহাও কেবল ব্যাকরণ, সৃতি ও স্ায়ের 'শিক্ষাতে পর্যবসিত হইত। যে 
জানের ছার হৃদয় মন সমুন্নত হয়, জগত ও মীনবকে বুঝিবার সহায়ত! হয়, 
এমন কোনও জান দেশে বিদ্ধমান ছিল না । এমন কি বেদ, বেদান্ত, গীতা, 
পুরাণ, ইতিহাস প্রভৃতি জ্ঞানগর্ড গ্রস্থসকল পণ্ডিতগণেরও অজ্ঞাত ছিল । 

'_ শিক্ষা সম্বন্ধে যখন দেশের এই দুরবস্থা, তখন নানা কারণের সমাবেশ 
হইয়া দেশের লোকের দৃষ্টি শিক্ষার প্রতি, বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষার প্রতি, 
আৰু হইতে লাগিল। বসরের পর বৎসর যতই ইংরাজ রাজা ক্ষুপ্রতিঠিত 
হইতে লাগিল, যতই ক্রমে শাসন কার্যের জন্ত আইন আদালত প্রভৃতি 
স্থাপিত হইতে লাগিল, যতই ইংরাজ বণিকগণ দলে দলে আসিয়া কলিকাতা 
সহরে আপনাদের বাণিজ্যাগার স্থাপন করিতে লাগিলেন, ততই 
এদ্েশীয়দিগের, এবং বিশেষভাবে কলিকাতার মধ্যবিত্ত গৃহস্থদিগের মধ্যে স্বীয় 
্বীয় সম্তানগণকে ইংরাজী শিক্ষা দিবার আকীঁজ্ষী বদ্ধিত হইতে লাগিল। 

এই সময়ে কলিকাতার কয়েক ক্রোশ উত্তরবর্তী শ্রীরামপুর নগরে কেরী, 
মার্সম্যান ও ওয়ার্ড নামক তিনজন ইউরোপীয় শ্রীষ্টধর্ম-প্রচীরক বাস করিতে- 
ছিলেন। শ্রীরামপুর তখন দিনেমার জাতির অধীনে ছিল। সে সময়ে ইংরাঁজ 
গব্র্ণমেন্ট নবরাজ্য প্রাপ্ত হইয়া! এমন ভয়ে ভয়ে বাস করিতেন যে, নিজরাজ্য 
মধ্যে খ্রীষটধশ্ম-প্রচারকদ্িগকে স্বীয় ধর্শ-গ্রচার করিবার অধিকার দিলে পাছে 
বিভ্রোহাগ্সি জলিয়। উঠে, এই ভয়ে পূর্বোক্ত প্রচারকত্রয়কে কলিকাতাতে 
কার্ধ্যক্ষেত্র বিস্তার করিবার অনুমতি দেন নাই । তদন্থসারে তাহারা ডেন- 

মার্কের অধিপতির নিকট প্রচারের অন্ুমতি-পত্র লইয় শ্রীরামপুরে গিয়! বাস 
করিয়াছিলেন। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে গীতান্বর সিং নামক কায়স্থ-জাতীয় এক 
ব্যক্তিকে তাহারা সর্ব প্রথমে শ্ীষ্টধন্মে দীক্ষিত করেন। তৎপরে বৎসরের পর, 
বৎসর গ্ীষ্টধশ্মাবলম্বীগণের সংখ্যা বদ্ধিত হইতে লাগিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
শ্রীরামপুরের মিশনারিগণের ছুই দিকে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক হইতে 
লাগিল। প্রথম, খ্রষ্টধর্মীবলম্বীদিগের ইংরাজী শিক্ষার উপায় বিধান . করা 
দ্বিতীয়তঃ,'দেশীয় ভাষাতে বাইবেল প্রভৃতি, গ্রশ্থ অনুবাদ করিবার জন্য বাঙ্গালা 
ভাষার অন্থশীলন করা। ইহাদের প্রষত্বে শ্রীরামপুরে উক্ত উভয় বিষয়েই 
উন্নতি হইতে লাগিল এবং তাহার ফল সমগ্র দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। 

এই কালের আর একটি অনুষ্ঠান উল্লেখ-যোগর্ণ সে সময়ে যে সকল' 
সিবিলিয়ান পুরাতন হালিস্বরি কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া এদেশে 
আদিতেন, তীহার্দিগকে আসিয়াই দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন করিতে 
হইত এবং শান সংক্রান্ত বিবিধ গুরুতর কাঁধ্যের ভার গ্রহণ করিতে হইত। 
তাহারা যখন এদেশে পদার্পণ কুত্িততেন ভখন সম্পূর্ণরূপে এদেশীয় ভাষা, 
এদেশীয় রীতি নীতি, এদেশীয় লোকের স্বভাব চরিত্র, মনের ভাব, প্রভৃতি 



চর্বি. .। 
বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিতেন। এজন তাহারা অনেক সময়ে আপনাদের কার্ধা 
সুচারুদ্ূপে সম্পন্ন করিতে পারিতেন না) অনেক সময়ে অজ্ঞতা বশত 
উৎকোচচ্ীবী নিম্নতম কর্মচারীদের আশ্রয় লইতেন। অনেক সময়ে বিচার 
কার্ধ্যে ভ্রম প্রমীদ করিয়া ফেলিতেন | গভর্ণর-জেনেরাল লর্ড ওয়েলেস্লি এই 
অভাবটি দূর করিবার চেষ্টা করেন। লর্ড ওয়েলেস্লির ন্যায় গ্রতিভাশালী ও 

মনস্বী গভর্ণর-জেনেরাল অতি অল্পই দেখা গিয়াছে । তিনি সন্বর্প বরিলেন 
যে, নবাগত সিবিলিয়ানদিগকে কিছুদিন কলিকাঁতাতে দেশীয় ভাষা শিক্ষ। দিয় 
পরে রাজকাধ্যে প্রেবণ করিবেন। তাস্থ্দারে ১৮০০ সালে কলিকাতাতে 
ফোর্ট উইলিয়ম কালেজ নামে একটি কাঁলেজ স্থাপন করিলেন । কালে 
স্থাপন করিলেই পাঠ্য পুস্তকের প্রয়োজন হইল। তখন বাঙ্গালা ভাষায় 
পাঠ্য পুস্তক ছিল না। লর্ড ওয়েলেস্লি কিছুতেই পম্চাৎপদ হইবার লোক 
ছিলেন না। তাহার প্ররোচনায় মৃত্যুপ্য় বিষ্যালস্কার নামক উড়িস্তা-দেশীয় 
কালেজের একজন পণ্ডিত বাঙ্গাল গ্রন্থ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই 
সময়ে মৃত্যুপতয় বি্যালঙ্কাব, উইলিয়ম কেরী, রামরাম বন্থ, হরপ্রসাদ রায় 
প্রভৃতি কষেক ব্যক্তি কতকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে রাজীবলোচন 
প্রণীত “কৃষ্ণচন্ত্র চরিত” কেরী প্রণীত “বাঙ্গালা ব্যাকরণ” রামরাম বন্থ প্রণীত 
“প্রতাপাদিত্য চরিত” ও “লিপিমালা” মৃত্যুপ্য় বিষ্ভালঙ্কার প্রণীত “বত্রিশ- 
সিংহাসন” ও “রাজাবলী”, চত্তীচরণ মুন্দী প্রণীত “তোতার ইতিহাস”, 
হরপ্রসাদ রায় প্রণীত “পুকষ পরীক্ষা” বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ১৮০০ রষ্টা্ 
হইতে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্বের মধ্যে এ সমস্ত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। এই সকল 
গ্রন্থের অধিকাংশের ভাষা! পাবসী-বহুল ও ছুর্ব্বোধ। তখনকাব বাঙ্গাল! শু. 
বর্তমান বাঙ্গালাতে এত প্রভেদ যে, পাঠ করিলে বিশ্বয়াবিষ্ট হইতে হয়। 

এই ফোর্ট উইলিযম কালেজ বহু বৎসর জীবিত ছিল। উইলিয়ম কেরী 
ইহার প্রথম শিক্ষকদিগের মধ্যে একজন। আর এক কারণে এই কালেজ 
বজ্দেশে চিবন্মরণীয় হইয়াছে। পণ্ডিতবর ইশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর কিছুদিন 
ইহার শিক্ষকতা করিয়াছিলেন এবং সেই সময়েই তীহার স্প্রসিদ্ধ “বেতাল- 
পঞ্চবিংশতি” নামক গ্রন্থ রচনার সঙ্থল্প করেন। উহা! ১৮৪৭ সালে মুদ্রিত ও 
প্রকাশিত হয়। বেতালপঞ্চবিংশতিকে বর্ধমান স্থললিত বঙ্গভাষার উৎপত্তি- 
স্থান বলিয় নির্দেশ করা যাইতে পারে । 

একদিকে ফোর্ট উইলিয়ম কৃলেজের সাহাষ্যে পরোক্ষভাবে দেশে বাঙ্গালা 
ভাষার চর্চা চলিতে লাগিল এবং সেই সঙ্গে বাঙ্গালা শিক্ষার জন্ত পাঠশাল! 
প্রভৃতি স্থাপিত হইতে লাগিল, অপরদিকে কলিকাতা সহরের সন্্াস্ত 
গৃহস্থদিগের মধ্যে নিজ সস্তানদিগকে ইংরাজী শিক্ষা দিবার প্রবৃতি প্রবল 
হইতৈ লাগিল। স্থবিধা বুঝিয়! কয়েকজন ফিরিজী কলিকাতার স্থানে স্থানে 
ইংরাজী, স্থন স্থাগুন করিলেন। সার্বরণ (315:28::6) নামক একজন 



৪ সাদতমু লাহিড়ী ও তৎকালীন ব্নসমাজ 

ফিরিী চিৎপুর রোডে একটি স্কুল স্থাপন করিলেন। স্থবিখ্যাত দ্বারকানাথ 
ঠাকুর এই স্কুলে প্রথম শিক্ষা লাভ করেন। মৃর্টিন বাউল (19100) 3016) 

নামক আর একজন ফিরিঙ্গী আমড়াতলায় এক স্কুল স্থাপন করেন; স্প্রর্পিন্ 
মৃতিলাল শীল সেই স্কুলে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। আরটুন পিট্রাস 
(42056000506) নামক আর একজন ফিবরিঙ্গী আর একটি স্কুল 

স্থাপন করেন; তাহার যাবতীয় ছাত্রের মধ্যে কলুটোলার কাণ! নিতাই 
সেন ও খোঁড়া অদ্বৈত সেন প্রসিদ্ধ। ইহার! ভাল . ভাঙ্গা ব্যাকরণ-হীন 
ইংরাজী বলিতে পারিতেন এবং লিখিতে পারিতেন বলিয়া তৎকালীন ' 
কলিকাতা সমাজে ইহাদের খ্যাতি প্রতিপত্তির সীম! ছিল না। ইহারা যাত্রা 
মহোৎসবাদিতে আপনাদের পদগৌরবের চিহ্ন স্বরূপ কাবা চাপকান পরিয়া 
এবং জরীর জুতা! পায়ে দিয়া আসিতেন। লোকে জন্ত্রমের সহিত ইহাদের 
দিকে তাকাইত। 

মে সময়ে যে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া! হইত, তাহার বিষয়ে কিছু বল! 
আবশ্যক | সে সময়ে বাক্য-রচনা-প্রণালী বা ব্যাকরণ প্রভৃতি শিক্ষা দিবার 
দিকে দৃষ্টি ছিল না। কেবল ইংরাজী শব্ধ ও তাহার অর্থ শিখাইবার দিকে 
প্রধানতঃ মনোযোগ দেওয়া! হইত । যে ষত অধিক সংখ্যক ইংরাজী শব্ধ ও 
তাহার অর্থ কণস্থ করিত, ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত বলিয়া তাহার তত খ্যাতি 
প্রতিপত্তি হইত। এরূপ শোনা যায় শ্রীবামপুরের মিশনারিগণ সে সময়ে 
এই বলিয়া তাহাদের আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে সার্টিফিকেট দিতেন যে, এ ব্যক্তি 
দুইশত বা তিনশত ইংরাজী শব শিখিয়াছে। এই কারণে সে সময়ে কোন 
কোনও বালক ইংরাজী অভিধান মুখস্থ করিত। অনেক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা 
সাঙ্গ করিয়! স্কুল ভাঙ্গিবার সময় নামতা৷ ঘোষাইবার ন্যায় ইংরাজী শব্ধ 
ঘোষান হইত। য্থা-- 

ফিলজফার--বিজ্ঞলৌক, পৌম্যান--চাষা | 
পমকিন--লাউ কুমড়ো, কুকুদম্বার--শশা!| 

অনেকে বিম্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন বাক্য-রচনাহীন ও 
ব্যাকরণহীন ইংরাজী শবের দ্বারা তৎকালীন ইংরাজীশিক্ষিত ব্যক্তিগণ কিরূপে 
ইংরাজগণের সহিত কথাবার্তা চালাইতেন। সেসম্বদ্ধে কলিকাতা সহরে 
প্রাচীন লোকদিগের মধ্যে অনেক কৌতুকজনক গল্প প্রচলিত আছে। তাহার 
অনেক গল্প পাঠকগণ পরলোকগত রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয়ের প্রণীত “সেকাল 
ও একাল” নামক গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন। ছুই একটিমাত্র এস্থলে উল্লেখ 
করা যাইতেছে । 

একবার বড় ঝড় হইয়] একথানি জাহাজ গঙ্গার তীরে লাগিয়া আড় হইয়া 
পড়ে। পরদিন সেই জাহীজের সরকার বাবু ইংরাজ প্রতুকে আসিয়া 



চতুর্থ পরিচ্ছেদ এ. 

৮২ _শার্ শার্ শিপ ইজ এইউান্” অর্থাৎ জাহাজ একাশি হইয়া 

কোন ইংরাজের অধীনস্থ একজন বাঙ্গালী কর্মচারী প্রতিদিন ছুপর বেলা 
সাহেবের ঘোড়ার দানা খাইয়া টিফিন করিতেন । ছুষ্ট পহিসগণ এই স্থবিধা 
পাইয়! ঘোড়ার দানা চুরি করিয়া বেচিত। ক্রমে এবিষক় প্রভুর কর্ণগোচর 
হইলে তিনি ভূত্যদিগকে যখন তিরস্কার করিতে লাগিলেন, তখন তাহারা 
বলিল--“হুজুর ! আপনার বাবু রোজ রোজ ঘোড়ার দানাতে টিফিন করেন” 
"সাহেবের বড় আশ্চর্য বোধ হইল। তিনি বস্ুজ ম্হাশয়কে ডাকিয়া 
বলিলেন_-“নবীন ! তুমি নাকি আমার ঘোড়ার দানাতে টিফিন কর?” 
নবীন বলিলেন-__“ইয়েশ, শার্ মাই হাউস মানিং এণ্ড ইবনিং টুয়েন্টি লীভস্ 
ফল, লিটিল লিটিল পে, হাউ ম্যানেজ ?”__অর্থাৎ আমার বাটাতে প্রাতে ও 
সন্ধ্যাতে কুড়ি খানা পাঁত পড়ে এত কম বেতনে কিরূপে চলে! শুনিতে 

পাওয়া যায় বন্থজ মহাশয়ের এই উক্তিতে ইংরাঁজটি নাকি সদয় হইয়া তাহার 
বেতন বদ্ধিত করিয়া দিয়াছিলেন। 

এই ভাবে যতদূর কথাবার্তা চলা সম্ভব তাহাই চলিত। ইংরাজের! ভাবে, 
আকারে ইঙ্গিতে, বুঝিয়া লইতেন; এবং সেই সকল কথ! তাহাদের নিজেদের 
মধ্যে সায়ান্ছিক ভোজের সময়ে আমোদ প্রমোদের বিশেষ সহায়ত করিত । 

যখন এইরূপে ইংবাজী শিক্ষার জন্য দেশের লোকের ব্যগ্রতা দ্রিন দ্রিন 
বাড়িতে লাগিল তখন সে বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ ছিল ন!। পাছে 
ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত করিতে গেলে দেশের লোক বিরক্ত হয় এই ভয়ে 
ভারতবর্ধাঁয় গবর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে হাত দিতেন না । প্রসঙ্গক্রমে একটি ঘটনার 
উল্লেখ করিলেই তাহারা কিরূপ ভয়ে ভয়ে থাকিতেন তাহার প্রমাণ প্রার্থ 
হওয়া যাইবে । ১৮০৭ সালে শ্রীরামপুর হইতে পারস্য ভাষায় লিখিত একখানি 
পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। উক্ত পুস্তিকাতে মহনম্মদীয় ধর্মের উপরে খ্রীগ্রীয় ধর্মের 
শ্রেষ্ঠত প্রতিপাদদিত হইয়াছিল । এ পুস্তিকা প্রকাশিত হইলে কলিকাতাবাসী 
রাজপুরুষগণ ভয়ে অস্থির হইয়া! উঠিলেন। উক্ত পুস্তিকা প্রচার বন্ধ করিবার 
জন্য ডেনমার্কের গবর্ণমেণ্টের নিকট পত্ত্র গেল। তদমুসারে শ্রারামপুরের ডেন 
রাঁজপুরুষগণ অবশিষ্ট ১৭০০ কি ১৮০০ পুস্তক কেরী প্রভৃতি প্রচারকদিগের 
নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া! কলিকাতাতে গবর্ণর জেনেরালের মন্ত্রি সভার 
হস্তে অর্পণ করিলেন। এইবূপ ভয়ে ভয়ে ধাহারা বাস করিতেন তাহারা 
যে কেন হঠাৎ ইংরাজীশিক্ষা প্রদানে কতসংকল্প হন নাই তাহা আমরা অন্ুতব 
করিতে পারি। 

এই ভাবে ১৮১১ খ্রষ্টাবব পর্ধ্যস্ত গেল। এ ব্ত্সর গবর্ণর জেনেরাল 
লর্ড মিন্টো বাহাছুর এক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিলেন। তাহাতে লিখিলেন ;_ 
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অর্থ__সকলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়, ভারতবর্ষের প্রজাবর্গের মধ্যে 
উত্তরোত্তর বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অবনতি হইতেছে । আমি তুর অন্থসন্ধান 
করিতে পারিয়াছি তাহাতে উক্ত প্রকার উক্তির যথেষ্ট কারণ আছে বলিয়। 
মনে হইতেছে । কেবল যে বিদ্বান ও পণ্তিত জনের সংখ্য হাস হইতেছে 
তাহা নহে, ধাহারা বিদ্যার চচ্চা করিতেছেন, তীহাদের মধ্যেও বিদ্যার ক্ষেত্র 
অতি সংকীর্ণ হইতেছে । মনোবিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি আর অধীত হয় না; 
বিদপ্ধজনোচিত সুকুমার সাহিত্যের আদর নাই; এবং প্রজাকুলের বিশেষ 
বিশেষ ধর্মবিশ্বাস সংক্রান্ত সাহিত্য ভিন্ন অন্য বিদ্যার সমাদর দৃষ্ট হয় না। 
এই প্রকার অনাদরের ফল এই হইয়াছে যে, অনেক উৎকষ্ট গ্রন্থ আর অধীত 
হয় না; এমন কি অনেক ভাল ভাল গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে; এবং 
এরূপ সম্ভব বোধ হইতেছে যে, গবর্ণমেন্ট যদি সাহায্যকারী হইয়া হস্তার্গণ না 
করেন, অচিরে পাঠ্য গ্রন্থের ও উপযুক্ত অধ্যাপকের অভাবে বিদ্যার পুনরুদ্ধার 
অসাধ্য হইয়া পড়িবে । 

এইরূপে দেশের প্রাচীন বিদ্যার বিলোপাশঙ্কার স্চনা করিয়া লডমিণ্টো 
প্রস্তাব করিয়াছিলেন ₹:__ ০ 
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অর্থ_অতএব আমি পরামর্শ দেই যে, কাশীর কালেজ াডীত, (সে 



র্ঘ পরিচ্ছেদ... 
কালেজের কিরূপে সংস্কার করিতে হৃইবে তাহা পুর্বেই বলিয়াছি ) নবন্ধীপে 
ও ভ্রিছুতের অন্তর্গত ভাউর নামক স্থানে আর ছুইটি সংস্কৃত কালেন্ত স্থাপন 
করা হউক। 

কেন লর্ভমিণ্টো বাহাছুর ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের ব্ছবৎসরের ওদাসিন্য-নিদ্রা 
হইতে উখিত হইয়া সংস্কৃত বিগ্ভার রক্ষার্থে এই প্রস্তাব করিলেন তাহার 
কিঞ্চিৎ ইতিবৃত্ত আছে। সে ইতিবৃত্ত এই,_সার উইলিয়ম জোন্সের সময় 
হইতে ভারত-প্রবাপী ইংরাজদিগের মধ্যে সংস্কৃত বিদ্যার আলোচন1 কর! 
একটা বাতিক শ্বরূপ হইয়! উঠিয়াছিল। তখন সংস্কৃত বিদ্যা বিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়া 
তাহাদ্দের মান সম্ভ্রম লাভের একটা প্রধান উপায়-স্বূপ ছিল। এই কারণে 
অল্প বা অধিক পরিমাণে সংস্কৃত জানা সে সময়কার ভদ্র ইংরাজদিগের একটা 
ফ্যাসানের মত হইয়া দীড়াইয়াছিল। এই ১৮১১ খ্রীষ্টাবকে স্থুবিখ্যাত 
সংস্কৃতবিদ্যাবিৎ কোলক্রক সাহেব গবর্ণমেণ্টের মন্ত্রিসভাতে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
সংস্কতবিদ্ভাতে তাহার স্তায় পণ্ডিত লোক বিদেশয়দিগের মধ্যে অল্পই দুষ্ট হয়। 
কেবল তিনিই যে এ বিষয়ে গব্র্ণর জেনেরালের পরামর্শদীতা ছিলেন এরূপ 
বোধ হয় না। ডাক্তীর এইচ. উইলসন, জেম্স ও টোবি ও প্রিজ্দেপ ভ্রাতৃঘবয়, 
হে মেকনাটেন, মিষ্টর সদরল্যাণ্ড, মিষ্টর সেক্সুপীয়র প্রভৃতি যে সকল 
সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি পরবর্তী সময়ে ইংরাজী শিক্ষার পক্ষপাতী ব্যক্তিদ্িগের 
সহিত ঘোরতর বাগৃযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তীহাদেরও কেহ কেহ এ সময়ে 
কোলক্রক মহোদয়ের পৃষ্ঠপোষক ও গবর্ণর জেনেরালের পরামর্শদীতা৷ ছিলেন, 
ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয়। ইহাদের অনেকে সংস্কতে গভীর বিষ্ভা লাভ 
করিতে গিয়! দেখিয়াছিলেন, এ দেশীয় পণ্ডিতগণ সে বিষয়ে অনভিজ্ঞ 
তাহার! সামান্য ব্যাকরণের সুত্র, সামান্য দুই-চারখানি কাব্য, নব্য স্থৃতির 
ছুই চারিটি ব্যবস্থা ও ন্যায়ের দুই চারিটি ফাকি লইয়া কালাতিপাত 
করিতেছেন; প্ররুত বিদ্যা ও প্রাচীন গ্রস্থাবলী দেশ হইতে বিলুপ্ত 
হইয়া যাইতেছে । সেই জগ তাহারা পশ্চাতে থাকিয়া গবর্ণর 
জেনেরালকে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। লর্ড মিণ্টো বাহাছুরের 
এই লিপি ও তজ্জনিত স্বদেশ বিদেশে যে আন্দোলন উপস্থিত হয়, তাহার 
ফল এই হইল যে, ১৮১৩ খ্রীষ্টান্ধে ইষ্ট. ইত্ডিয়া_ কোম্পানির সনন্দ পত্র 
পুনগ্রহণের সময় পার্লমেন্টের ত্বরা পাইয়া, কোর্ট অব ডিরেক্টারসের 
সভ্যগণ ভারতবর্ধীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি নিয়লিখিত আঁদেশ প্রচার 
করিলেন; 
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অর্থাৎ প্রত্যেক বৎসরে অন্যন এক লক্ষ টাকা স্বতন্ত্র রাবিতে 
হইবে। তাহা ভারতীয় প্রজাকুলের মধ্যে বিদ্যার উন্নতি ও পণ্ডিতগণের 
উৎসাহদান ও ভারতব্ীয় ব্রিটিশ অধিকারের মধ্যে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রবর্তন 
ও উন্নতির নয বাবহৃত হইবে । 

১৮১৪ খ্রষ্টান্ব হইতে ১৮২৩ সাল পধ্যস্ত কিছুই কর! হয় নাই বলিলে, 
অত্যুক্তি হয় না। এ বৎসরে, ১৭ই জুলাই, কমিটা অব পাবলিক ইনষ্রকশন 
(00121701666 0৫ 00110 [75008061012) নামে একটি কমিটী গঠিত হয়। 

&ঁ কমিটার সভ্যগণ সেই এক লক্ষ টাকা প্রাচীন সংস্কৃত ও আরবী গ্রন্থের 
মুদ্রাঙ্ণ, পণ্ডিতদিগের বৃত্তি ও সংস্কৃতশিক্ষার্থীদিগের বৃত্তি প্রভৃতিতে ব্যয় 
করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার বিশেষ বিবরণ পরে প্রদত্ত হইবে। 

১৮১৪ সাল আর এক কারণে চিরম্মরণীয়। এঁ সালে মহাত্মা রাজা 
রামমোহন রায় বিষয়কশ্ ত্যাগ করিয়া তাহার পৈতৃক সম্পত্তির উদ্ধার ও 
পরিরক্ষণের মানসে কলিকাতাতে আসিয়া বাস করিলেন; এবং প্রধানরূপে 
ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের কার্যে ব্রতী হইলেন । 

রামমোহন রায় কলিকাতা তে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই অপরাপর অভাবের মধ্যে 
ইংরাজী শিক্ষার অভাব অতিশয় অনুভব করিতে লাগিলেন । রামমোহন রায় 
কলিকাতাতে আঁদিলেই ডেবিড হেয়ারের সঙ্গে বন্ধুতা হইল। হেয়ার 
এদেশীয়দিগের মধ্যে ইংরাজীশিক্ষার অভাব বিষয়ে সর্বদা চিন্তা করিতেন; 
এবং তাহার ঘড়ির দোকানে সমাগত ব্যক্তিদিগের সহিত সে বিষয়ে কথাবার্তা 
কহিতেন। রামমোহন রায়ের সহিত এ বিষয়ে তাহার সর্বদা কথোপকথন 
হইত। রামমোহন ধর্শ বিষয়ে আলোচনা! করিবার জন্য তাহার বন্ধুদিগকে 
লইয়! “আত্মীয়-সভা” নামে যে সভা স্থাপন করিয়াছিলেন, ১৮১৬ সালে সেই 
সভার এক অধিবেশনে হেয়ার উপস্থিত ছিলেন। সেইদিন সভাভঙ্গ হওয়ার 
পর হেয়ার পুনরায় ইংরাজী শিক্ষার উপায় বিধানের প্রসঙ্গ উত্থীপন করিলেন । 
কথোপকথনের পর স্থির হইল যে, একটি" ইংরাজী বিছ্যালয় স্থাপন করিবার 
চেষ্টা করা হইবে। সে সময়ে বৈচ্নাথ মুখুয্যে নামক ইংরাজী-শিক্ষিত 
একজন বাঙ্গালি ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি পরবর্তী-কাল-প্রসিদ্ধ হাইকোর্টের 
বিচারপতি অন্থকুল মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ। "বৈগ্যনাথ মুখোপাধ্যায় 
আত্মীয়-সভার একজন সভ্য ছিলেন ; এবং তাহার একট] প্রধান কাজ এই 
ছিল যে, তিনি সর্ধদা পদস্থ ইংরাজদিগের ভবনে ভবনে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া 
বেড়াইতেন এবং সহরের, বিশেষতঃ দেশীয় বিভাগের, সকল সংবাদ দিতেন। 
অনুমান করা যায়, বৈজ্কনীথ মুখুষ্যেই হেয়ার ও ' রামমোহন রায়ের প্রস্তাবিত 
ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংবাদ তদানীস্তন স্থপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি 
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সার হাইড ইষ্ট (5: ০ £৪5৫) মহোদয়ের নিকট উপস্থিত করিয়া 
থাকিবেন। তখন সার হাইড ইষ্ট নিজেও বোধ হয় এ দেশীয়দিগের মধ্যে 
ইংরাজী শিক্ষার অতাঁব বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন। স্ৃতরাং বৈগ্যনাথের 

মুখে উক্ত প্রস্তাবের কথা শুনিবামাত্র তিনি অতীব উৎসাহিত হইয়া হেয়ার ও 
রামমোহন রায়কে ভাকিয়া পাঠাইলেন ; এবং বৈচ্ভনাথ মুখুয্যেকে কলিকাতার 
সন্ত্রস্ত বাঙ্গালী ভদ্রলৌকদ্দিগের মনের ভাব জানিবার জন্য নিয়োগ করিলেন। 

» বৈচ্নাথ যেখানে যেখানে যাইতে লাগিলেন, সকলেই মহা উৎসাহপ্রদ্ানি 
করিতে লাগিলেন। তদনুসাঁরে উক্ত ১৮১৬ সালের ১৪ই মে তারিখে সার. 

হাইড ইষ্ট মহোদয়ের ভবনে সহরের বাঙ্গালি ভদ্রলোকদিগের একটি সভা 
হইল। তাহাতে একটি কালেজ স্থাপনের বিষয়ে অনেক আলোচনা হইল। 

সকলের উৎসাহাগ্সি যখন প্রজলিত, তখন হঠাৎ সংবাদ প্রচার হইল যে, 
রামমোহন রায় এই প্রস্তাবের মধ্যে আছেন এবং তিনি প্রস্তাবিত কালেজ- 
কমিটাতে থাকিবেন। সে সময়ে সহরের হিন্দু ভদ্রলোকদিগের রামমোহন 
রায়ের গ্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধি এমনি প্রবল ছিল যে, এই সংবাদ প্রচার হইবামাত্র 
সকলে বাকিয়! বসিলেন; “তবে এই কালেজের সহিত আমাদের কোনও 
সম্পর্ক থাকিবে না।” সার হাইড ইষ্ট মহা বিপদে পড়িয়া গেলেন। যে 
পুরুষদ্ধয় এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী, তাহাদের একজনকে কিরূপে পরিত্যাগ 
করেন। তিনি নিরুপায় দেখিয়া ডেবিড হেয়ারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। 
হেয়ার তাহার বন্ধুকে বিলক্ষণ চিনিতেন। তিনি বলিলেন, “আপনি চিন্ত। 
করিবেন না, রামমোহন রায় শুনিবামাত্র নিজেই কমিটী হইতে নিজের নাম 
তুলিয়া লইবেন।” তিনি যাহ! ভাবিঘ়াছিলেন তাহাই ঘটিল। তিনি গিয়া 
রামমোহন রায়কে এই কথা বলিবামাত্র তিনি বলিলেন “সে কি কথা! 
“কমিটীতে আমার নাম থাক কি এতই বড় কথা যে, সেজন্য একটা ভাল কাজ 
নষ্ট করিতে হইবে?” তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের নাম তুলিয়া দিবার জন্য 
সার হাইড ইষ্টকে পত্র লিখিলেন। 

ইহার পর উক্ত মাসের ২১শে তারিখে আবার এক সভা! হইল, তাহাতে 
কালেজ স্থাপন কর! স্থির হইল; এবং তদর্থ একটি কমিটা গঠন করা হইল। 
বৈ্যনাথ মুখুয্যে ও লেফ্টেনেন্ট আভিন (71606579176 11510 ) নামক 
একজন ইংরাঁজ উভয়ে উহার সম্পাদক হইলেন। কমিটীতে প্রথমে কুড়িজন 
এদেশীয় লোক ও দশজন ইংরাজ নিযুক্ত হইলেন। ১৮১৭ খ্রী্টাবের ২*শে 
জানুয়ারি গরাণহাটা নামক স্থানে মহাবিষ্ঠালয় বা হিন্দু কালেজ খোলা হইল। 
কেবল যে কলিকাতা! সহরেই ইংরাজী শিক্ষা প্রবীত্তিত করিবার জন্য 
এইরূপ আয়োজন হইল তাহা নহে । এই সময়েই ষফঃব্বলের নানা স্থানেও 
ইংরাজী শিক্ষার উপায়-বিধানের চেষ্টা হইতেছিল। গর্গাতীরবর্তী চু'চুড়া সহরে 

স্ববার্ট মে (২০৮৪: 1125 ) নামক লগুন মিশনারি সোসাইটাতৃক্ত একজন 
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্বী্টীয় প্রচারক বাস করিতেন। তিনি ১৮১৪ সালে সেখানে একটি ইংরাজী 
স্কুল খোলেন। প্রথম দিন ১৬টি মাত্র বালক উপস্থিত হয়। কিন্তু তায় 
ছাত্রসংখ্যা বদ্ধিত হইতে লাগিল। অবশেষে হুগলীর কমিশনার মিষ্টর ফর্বস্ 
(107. ঢ০:১৪৪) ওলন্দাজদিগের পরিত্যক্ত পুরাতন কেন্লীতে স্ুলের জন্য 

একটি প্রশস্ত ঘর দিলেন। রেভরেও মে সেখানে স্বুল করিতে লাগিলেন। 
দুই এক বৎসরের মধ্যে আরও কয়েকটি শাখা স্কুল স্থাপিত হইয়া! গর সকল 
স্কুলে প্রায় ৯৫১ জন বালক শিক্ষালাভ করিতে লাগিল। মিষ্টর ফর্বস্ 
স্বুলগুলির উত্তরোত্তর উন্নতি দর্শনে প্রীত হইয়া গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে 
মাসিক ৬০০ ছয় শত টাক সাহাধ্য দেওয়াইয়া দিলেন। রেভরেও মের চু'চুড়ার 
স্ুলগুলির উন্নতিদর্শনে উৎসাহিত হইয়! বর্ঘমানের রাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর 
আপনার প্রতিষ্ঠিত পাঠশালাটিকে ইংরাজী স্কুলে পরিণত করিলেন । 

ওদিকে শ্রীরামপুরে কেরী, মা্শম্যান প্রভৃতি মিশনারিগণ ইংরাজী শিক্ষার 
এই মহাঁআন্দৌলনের মধ্যে উদাসীন ছিলেন না। ১০১৫ সালে তাহার! 
শ্রীরামপুরে তাহাদের স্থুপ্রসিদ্ধ কালেজের কুত্রপীত করিলেন। এততিন্ন 

, তাহারা রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুরের সাহায্যে নানা স্থানে ইংরাজী 
স্কুল স্থাপন করিতে লাগিলেন। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, রামমোহন রায় 
ধর্মবিহীন শিক্ষাকে বড় ভয় পাইতেন। সেজন্য নব প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কালেজের 
ধশ্মবিহীন শিক্ষাকে ভয়ের চক্ষে দেখিতেন। এ সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। 
হিন্দু কালেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কিছুদিন পরে একজন আসিয়া তাহাকে বলিল, 

_পদেওয়ানজি, অমুক আগে ছিল ০015১6190 তারপর হইয়াছিল ৭169৮ 
এখন হইয়াছে ৪01)615৮ রামমোহন রায় হাসিয়া! বলিলেন,-“শেষে বোধ 
হয় হইবে 0৪৪9৮ । যাহা হউক তিনি মিশনারিদিগের ধন্মাহগত শিক্ষার 
পক্ষপাতী ছিলেন। সেইজন্য ১৮৩০ সালে আলেকজাগ্ডার ডফ আসিয়। 
সাহাষ্য চাহিলেই তাহার স্কুল স্থাপনে বিশেষ সহায়ত। করিয়াছিলেন । 

এই সময়ে এদেশীয় ভদ্রলোকদিগের মধ্যে স্বীয় স্বীয় সন্তানদিগকে ইংরাজী 
শিক্ষা দিবার জন্য যথেষ্ট আগ্রহ দুষ্ট হইয়াছিল। ১৮১৪ সালে কাশীধামে 
জয়নারায়ণ ঘোষাল নামক একজন সন্ত্রস্ত হিন্দু ভদ্রলোক মৃত্যুকালে লগত 

মিশনারি সোসাইটার হস্তে ইংরাজী শিক্ষা! বিস্তারের জন্য বিংশতি সহশ্র মু 
দিয়া যান। গবর্ণমেন্টকে ইংরাজী শিক্ষা দান বিষয়ে ট্রদামীন দেখিয়াই তির্দি 
এ প্রকার করিয়া থাকিবেন। 

এদেশে রাজপুরুষগণ অনেক সময়ে প্রজাবৃন্দের চিন্তা, কচি, প্রবৃতি সক 
আকাক্ষা বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকিয়া কিরূপ দুরে দূরে বাস করেন তাহান্ট 
অপরাপর প্রমাণের মধ্যে একটি প্রম্মাণ এই যে, যখন দেশের সর্বন্ধ ইংরাঙ্ 
শিক্ষার জন্ত এত আগ্রহ দৃষ্ট হইতৈ লাগিল, তখন গবর্ণর জেনেরাল ও তাহা 
পারিষদবর্গ কেবল প্রাচীন নংস্কত ও আরবী গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ এবং নদীয়া ও 
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ত্রিহতে সংস্কৃত কাঁলেজ স্থাপনের প্রন্তার লইয়া ব্যস্ত রহিলেন। নদীয়া ও 
ত্রিুতে সংস্কৃত কালেজ স্থাপিত হওয়া কর্তব্য কি না, এই চিন্তা করিতে গিয়া 
তাহাদের বোধ হইল যে, এত দুরে.উদ্ত কালেজঘয স্থাপন করিলে তাহাদের 
পরিদর্শন, তত্বাবধান ও উন্নতিবিধানাদি করিবার সুবিধা হইবে না। কাশীর 
কালেজ ও কলিকাতার মাদ্রাসা, এই উভয় বি্ভালয়ের সমুচিত তত্বাবধাঁন 
করার /কঠিনতাও কিয়ৎপরিমাণে তাহাদের এই সংস্কারকে বলবান করিয়া 
থাকিবে। তখন তাহারা কলিকাতাতে একটি সংস্কৃত কালেজ স্থাপনে 
কৃতসংকল্প হইলেন । 

১৮২৩ সালে কমিটী অব পবলিক ইনষ্রকৃশন্ নামে যে কমিটা স্থাপিত 
হয় তাহার প্রতি এই কালেজ স্থাপনের ভার অগ্লিত হইল; এবং ১৮১৩ সাল 
হইতে যে বাধিক এক লক্ষ করিয়া টাকা জমিতেছিল তাহ! তাহাদের হস্তে 
অপরিত হইল তাঁহারা! মহোৎসাহে সংস্কৃত কালেজ স্থাপন, ছাত্রদিগকে 
বৃত্তিদান ও প্রাচীন সংস্কৃত ও আরবী গ্রন্থলকল মুদ্রাঙ্কণকার্যে অগ্রসর 
হইলেন। এই সকল কাধ্যের জন্য কিরূপ বায় হইতে লাগিল তাহার নিদর্শন 
স্বরূপ এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আরবী 'আবিসেন্না” নামক গ্রন্থ 
পুনর্মদ্রিত করিতে প্রীয় ২০১৭০* বিশ হাজার টাক। ব্যয় হইয়াছিল; এবং 
ছাত্রদিগের পাঠার্থ পারশী ভাষাতে যে সকল প্রাচীন গ্রস্থের অনুবাদ কর! 
হইয়াছিল, হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহার প্রত্যেক পৃষ্ঠাতে প্রায় ১৬ 
টাক] করিয়া ব্যয় পড়িয়াছিল। সেই অন্ুবাদিত গ্র্থ নকল আবার ছাত্রেরা 
বুঝিতে অসমর্থ হওয়াতে তাহাদের ব্যাখ্যা করিবার জন্ত স্বয়ং অন্ুবাদককে 
মাসিক ৩০০ তিন শত টাঁকা বেতন দিয়া রাখিতে হইয়াছিল। অপরদিকে 
মুক্রিত ও অন্থ্বাদিত গ্রন্থ সকল ক্রেতার অভাবে জ্পাকার হইয়া পড়িয়া 
রছিতে লাগিল। বহুকাল পরে কাটের মুখ হইতে যাহ! বাচিল, তাহা 
কাগজের দরে বিক্রয় করিতে হইল । এই সকল কারণে অল্পকাঁল মধ্যেই 
কমিটার সভ্যদ্িগের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইল; তাহারা ছুই দল হইয়া 
পড়িলেন। 

১৮২৩ সালে লর্ড আমহাষ্ট' গবর্ণর জেনেরালের পদে গ্রতিষ্িত ছিলেন। 
রামমোহন রায় পুর্ব্ব হইতেই ইংরাজী সাহিত্য বিজ্ঞানাদি শিক্ষা দিবার 
বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের ওঁদাসীন্ত দেখিয়া! মনে. মনে ছুঃখিত ছিলেন। যখন 
দেখিলেন সেদিকে মনোযোগী না হইয়া গবর্ণমেন্ট পূর্বোক্ত প্রকারে প্রাচীন 
বিদ্যার পুনরুদ্ধার কার্ধ্যে গ্রভৃত অর্থ ব্যয় করিতে যাইতেছেন, তখন আর 
স্থির থাকিতে পারিলেন না। লর্ড আমহার্ট বাহাদুরকে নিজের মনের ভাৰ 
জানাইয়া একথানি পত্র লিখিলেনা এ পত্রের শেষাংশ উ্ৃত করা 
যাইতেছে, দেখিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, শিক্ষা সম্বন্ধীয় যে সকল 
উন্নত ভাব এখনও অম্পূর্ণরূগে এদেশয়দিগের হৃদয়কে অধিকার করে নাই, 



হ রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 

বং অগ্নদিন হইল ইউরোপে গ্রবল হইয়াছে, তাহা সেই ক্ষণজন্া রন 
রা হদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন। 
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অর্থ--“যদ্দি ইংরাজ জাতিকে প্রকৃত জ্ঞান বিষয়ে অন্ত রাখা! উদ্দেশ্য 
হইত তাহা হইলে প্রাচীন স্কুলমেনদিগের অসার বিদ্যার পরিবর্তে বেকনের 
প্রবন্ঠিত জ্ঞানকে প্রতিষ্ঠিত হইতে ন| দ্দিলেই হইত, কারণ প্রাচীন জ্ঞানই 
অজ্ঞতাকে বাহাল রাখিত। সেইরূপ এদেশীয়দিগকে অজ্রতার অন্ধকারে 
রাখ! যদি গবর্ণমেণ্টের আকাজ্ষা ও নীতি হয়, তাহ! হইলে প্রাচীন সংস্কৃত 
ভাষাতে শিক্ষা দেওয়ার ন্যায় তাহার উৎকষ্টতর উপায় আর নাই। তৎ-পরিবর্তে 
এদেশয়দিগের উন্নতিবিধান খন গবর্ণমেণ্টের লক্ষ্য, তখন শিক্ষা বিষয়ে 
উন্নত ও উদ্দার রীতি অবলম্বন করা আবশ্যক, যদ্বারা অপরাপর বিষয়ের 
সহিত, গণিত, জড় ও জীব বিজ্ঞান, বুসায়নতত্ব, শারীরস্থান-বিষ্যা ও 
অপরাপর প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানাদির শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। যে অর্থ 
এখন প্রস্তাবিত কার্যে বায় করিবার অভিপ্রায় করা হইয়াছে, তত্দবার 
ইউরোপে শিক্ষিত কতিপয় প্রতিভাশালী ও জ্ঞানসম্পর্ন ব্যক্তিকে নিযুক্ত 
করিলে ও ইংরাজী শিক্ষার জন্য একটি কালেজ স্থাপন করিলে ও তৎসঙ্গে 
পুস্তকালয়, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার যন্ত্রাদি, প্রয়োজনীয় পদার্থ মকল দিলেই 
পুর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে ।৮ 

স্থবিখ্যাত বিশপ হিবার (31930)-4782:.) এই পত্র লর্ড আমহাষ্টের 
হন্তে অর্গণ করিয়াছিলেন। পত্রথানির প্রার্থনা! পুর্ণ হইল না বটে, কিন্ত 



বিচে 
তাহার ফল ম্বরূপ এই নির্ধারণ হইল যে, কলিকাতার মধ্যস্থলে যে সংস্কৃত 
কাঁলেজ স্থাপিত হইবে, তাঁহার সঙ্গে পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত মহাবিদ্ভালয় বা হিন্দু 

কালেজের জন্য গৃহ নিশ্মিত হইবে । তদনুসারে ১৮২৪ সালের ২৫শে 

ফেব্রুয়ারি সম্মিলিত ফালেজ-গৃহছয়ের ভিত্তি স্থাপিত হইল। 
এই সময়ে আর একটি পরিবর্তন ঘটে। হিন্দু কালেজের জগ্য ইহার 

স্বাপনাকালে যে ১১৩১৭৯ টাঁকা মূলধন রূপে সংগৃহীত হয়, তাহা! জোসেফ 

বেরেটো নামক এক ইটালীদেশীয় সওদাগরের হস্তে ্স্ত ছিল। ১৮২৪ সালে 

বেরেটো কোম্পানি দেউলিয়া হইয়া! যাওয়াতে এ অর্থের অধিকাংশ নষ্ট 
হইয়া! ২৩০০০ টাক] মাত্র অবশিষ্ট থাকে ৷ সুতরাং কালেজ কমিটী নিরুপায় 
হইয়া গবর্ণমেণ্টের শরণাপন্ন হন। গবর্ণমেণ্ট সাহাধ্য দিতে প্রস্তত হন, 
কিন্তু প্রস্তাব করেন যে, তাহাদের নিযুক্ত কোনও কর্মচারীকে কালেজের 
পরিদর্শকরূপে নিযুক্ত করিতে হইবে। তদনুসারে তদানীস্তন কমিটা অব 
পবলিক ইনষ্রকশনের সম্পাদক এইচ. এইচ. উইলসন সাহেব প্রথম পরিদর্শক 
নিযুক্ত হন। গবর্ণমেন্ট প্রথমে মাসে ৯০* শত টাকা, পরে ১৮৩০ খ্রীষ্টাৰ 
হইতে ১২৫০ টাঁক1 করিয়! সাহাধ্য দিতে থাকেন। 

১৮২৮ সালে রামতন্থ লাহিড়ী মহাশয় স্কুল সোসাইটীর স্কুল হইতে হিন্দু 
কালেজে আসিলেন। তখন এই নিয়ম ছিল যে, বর্ষে বর্ষে স্কুল সোসাহটীর 
স্থল হইতে অগ্রগণ্য ছাত্রেরা হিন্দু কালেজে আস্তি! তাহাদের ঈঘো যাহাদের 
অবস্থা মন্দ, তাহাদের বেতন স্কুল সৌসাইটী দিতেন । তাহারা অবৈতনিক 
ছাত্ররূপে হিন্দু কালেজে পাঠ করিত। লাহিড়ী মহাশয় সেই শ্রেণীগণ্য 
ছাত্ররূপে হিন্দুকীলেজে আসিলেন। দিগম্বর মিত্রও সেই সঙ্গে আসিলেন। 
তাহারা আসিয়া চতুর্থ শ্রেণীতে ভণ্তি হইলেন। এখানে যে সকল 
সহাধ্যায়ার সহিত সম্মিলিত হইলেন, তন্মধ্যে রামগোপাল ঘোষ পরে 
স্থবিখ্যাত হইয়াছিলেন। রসিকরুষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
দক্ষিণারপ্রন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি তাহার পরবর্তী সময়ের যৌবনস্থহদগণ তখন 
কেহ প্রথম শ্রেণীতে, কেহ দ্বিতীয় শ্রেণীতে, কেহ বা তৃতীয় শ্রেণীতে পাঠ 
করিতেছিলেন। হেনরী ভিভিয়ান ভিরোজিও 07605 ৬1511) [061:0210) 

নামে একজন ফিরিঙী যুবক, তখন এ শ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন। বঙ্গের নবষুগ- 
প্রবর্তক এই অসাধারণ প্রতিভাশালী শিক্ষকের কিছু বিবরণ এইখানে দেওয়া 
আবশ্তক। 

হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও 
ডিরোজিও ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা ইটালী প্সপুকুরের সন্নিহিত 

মামলালীর দরগ] নামক এক ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জাতিতে 
পোর্ভুগীজ বংশোৎপর ফিরিঙ্গী। ইহার পিতা! জে. স্বট কোম্পানির সওদাগরী 



পয 7 জমজ লাহিতী ও াফামীন কাদমাক 

াঁফিলে একটি বড় কর্ম করিতেন। ইহার আর ছুই ভ্রাতা ও ছুই ভগিনী 
ছিলেদ। ভিরোজিওর পিতা সচ্ছল অবস্থাতে ফিরিঙ্গীসমাজে সন্্রমের সহিত 
বাস করিতেন। কিন্তু সে সময়ে ফিরিঙ্গীমাজে বালকগণ সংশিক্ষার অভাবে 
প্রায় বিকৃত হইয়! উঠিত। ডিরোজিওর জ্যোষ্ঠ সহোদর ফ্রাঙ্ক কুসঙ্গে পড়িয়া 
বিপথে পদার্পণ করে; এবং সকল কর্মের বাহির হইয়া যায়। দ্বিতীয় 
ক্লাডিয়মকে পিতা শিক্ষার্থ ক্কট্লঙ্ডে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহার পরের 
ষংবাদ জানি না। প্রথমা ভগিনী সোফিয়া ১৭ বৎসর বয়সে গতাস্থ হন। 
সর্বকনিষ্ঠ এমিলিয়া! ভিরোজিওর প্রতি বিশেষ অন্ুরক্তা ও সকল বিষয়ে 
তাহার উতৎসাহদায়িনী ছিলেন । 
৮৮ সে সময়ে ডেবিভ ডুমণ্ড নামে একজন স্কটুল দেশীয় লোক কলিকাতার 
ধর্মলতাতে একটি স্কুল খুলিয়াছিলেন। এই ভুমণ্ড সেই সময়ে একজন বিখ্যাত 
ব্যক্তি ছিলেন। তীহার রচিত কবিতা সকল সে সময়ে অনেকের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়াছিল। ততিন্ন তিনি ইংরাজী সাহিত্য এবং দর্শনশাস্ত্রেও 
স্থপপ্ডিত ছিলেন। এরূপ শুনা যায় যে, ধর্মবিষয়ে আত্মীয় স্বজনের সহিত 
মতভেদ উপস্থিত হওয়াতে তিনি চিরদিনের মত জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়। 
এদেশে আসিয়াছিলেন। ষে স্বাধীন চিস্তার গ্রভাবে ফরাশী বিপ্লবের 
অভ্যুদয়, সেই স্বাধীন চিন্তা পুর্ণমাত্রায় তাহার অন্তরে কার্ধ্য করিতেছিল। 
ড্রমণ্ড বিদ্যালয়ের দ্বার উদঘাটন করিলে কলিকাতাবালী ইংরাজগণ বলিতে 

লাগিলেন, সেখানে পড়িলে বালকগণ নাস্তিকতাতে বদ্ধিত হইবে । এই 
ভয়ে অনেকে স্বীয় স্বীয় বালককে তাহার বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতেন না। 
ভিরোজিওর পিতামাতা। সে ভয় করিলেন না । বালক ভিরে'জিও সেই স্কুলে 
ভন্তি হইলেন । 

ডরমণ্ডের প্রতিভার এক প্রকার জ্যোতি ছিল যাহাতে তিনি বালকদিগের 

চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিতেন এবং স্বীয় হৃদয়ের ভাব তাহাদের হৃদয়ে 
ঢালিয়া দিতে পারিতেন। তাহার সংত্রবে আসিয়া বালক ডিরোজিওর 
প্রতিভা ফুটিয়া উঠিল। চতুর্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি পাঠ সাঙ্গ করিয়া 
বাহির হইলেন। বাহির হইয়া কিছুদিন তাহার পিতার আফিসে কেরাণীগিরি 
কর্মে নিযুক্ত থাকিলেন। তৎপরে কিছুদিন ভাগলপুরে তাহার এক মাসীর 
ভবনে বাঁস করেন। তাহার মাসী উইলসন নামক একজন নীলকর ইংরাজকে 
বিবাহ করিয়াছিলেন। ভাগলপুরে থাকিবার সময় বালকম্ডিরোজিও একাকী 
গঙ্গাতীরে বেড়াইতেন; এবং কবিতা রচনা করিতেন। তত্তিন্ন তাহার 
জ্ঞান-স্পৃহা এমনই প্রবল ছিল যে, সেই অল্প বয়সে ইংরাজি সাহিত্য ও দর্শন 
সম্বন্ধীয় উৎকৃষ্ট উৎকষ্ট সমুদয় গ্রস্থাবলী আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। 

দে সময়ে ভাক্তার গ্রাণ্ট (10৮. 0৪৮) নামে একজন ইংরাজ “ইওডয়া 
গেজেট” (10018 0829৮6 ) নামে একখানি সংবাদ পত্র বাহির করিতেন । 



্ পত্রে ডিরোজিওর লিখিত কবিতাও প্রবন্ধ সকল বাহির হইত। শুনিতে 
পাওয়! যায় হ্বিখ্যাত জাশ্মান দার্শনিক ইম'নুয়েল ক্যাষ্টের গ্রন্থ প্রকাশিত 
হইলে ডিরোৌজিও তাহার এক স্মালৌচন! বাহির করিয়াছিলেন, তাহ] দেখিয় 

সে সময়কার পণ্ডিতগশ বিশ্মিত হইয়া গিয়াছিলেন । তাহাতে এমন প্রখর 

ধীশক্তি ও শ্বাধীন চিন্তার পরিচয় পাঁওয়া গিয়াছিল যে, সকলেই অস্ুভব 
করিয়াছিলেন যে, লেখক একজন সামান্য ব্যক্তি নহেন। ভাঁগলপুরে বাস 
কালে ডিরোজিও যে সকল কবিতা লিখিয়াছিলেন তন্মধ্যে চা] ০: 
7017896:8 নীমক কবিতাই স্থপ্রসিদ্ধ। ভাগলপুরের সন্গিকটে নদীগর্ভস্থিত 

বঙ্গীরা নামক এক অরণ্যময় আশ্রমে এক ফকীর বাস করিতেন। তাহার 
আশ্রমকে উদ্দেশ করিয়াই ডিরোজিও উক্ত কবিতা রচনা করিয়াছিলেন । 
এই কবিতা প্রকাশিত হইলে, তদানীন্তন শিক্ষিত ইংরাজ ও বাঙ্গালি সমাজে 
ডিরোজিওর কবিত্ব-খ্যাতি প্রচার হইয়া গেল। ১৮২৮ শ্বরীষ্টাবে ডিরোজিও 
তাহার কবিতাপুস্তক মুদ্রিত করিবার জন্য কলিকাতাতে আসেন । সেই সময়ে 
হিন্দুকালেজে একটি শিক্ষকের পদ খালি হয়; স্কুল কমিটা সেই পদে 
ভিরোজিওকে নিযুক্ত করেন। ১৮২৮ সালের মার্চ মাসে তিনি এঁ পদে 
প্রতিষ্ঠিত হন। 

ডিরোজিও চতুর্থ শ্রেণীর সাহিত্য ও ইতিহাসের শিক্ষক হইলেন বটে, 
কিন্ত চুম্বকে যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে তেমনি তিনিও অপরাপর শ্রেণীর 
বালকদ্দিগকে আকৃষ্ট করিলেন। তিনি স্কুলে পদার্পণ করিবামাত্র বালকগণ 
তাহার চারি দিকে ঘিরিত। তিনি তাহার্দিগের সহিত কথা কহিতে 

ভালবাদিতেন। স্কুলের ছুটী হইয়া গেলেও অনেকক্ষণ বসিয়া! তাহাদিগের 
পাঠে সাহায্য করিতেন; এবং নানা বিষয়ে তাহাদের সহিত কথোপকথন 
করিতেন। তাহার কথোপকথনের এই রীতি ছিল যে, তিনি এক পক্ষ 

অবলম্বন করিয়া বালকদিগকে অপর পক্ষ অবলম্বন করিতে উৎসাহিত 
করিতেন; এবং স্বাধীন ভাবে তর্ক বিতর্ক করিতে দিতেন। এইরূপে 
বালকগণের স্বাধীন চিস্তা-শক্তি বিকাশ হইতে লাগিল। তিনি কেবল 
স্কুলের ছুটার পর বাঁলকদ্দিগের সহিত কথোপকথন করিয়া তৃপ্ত হইতেন 
না; তাহাদিগকে আপনার বাড়ীতে যাইতে বলিতেন। সেখানে 
তাহাদিগের সহিত বয়স্ত ভাবে মিশিতেন, নিজের জননী ও ভগিনী 
এমিলিয়ার সহিত তাহাদিগের পরিচয় করিয়! দিতেন এবং বিধিমতে আতিথ্য 
করিতেন। রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ঘোষ, 
প্রভৃতি কতিপয় বালক ডিরোজিওর ভবনে সর্ধ্বদা যাতায়াত করিত। 
এক দিনের. ঘটনা লাহিড়ী মহাশয়ের মুখে শোনা গিয়াছে । একবার তিনি 
বামগোপাল ও দক্ষিণারঞ্রনের সহিত ভিরোজিওর ভবনে গিয়াছিলেন। সেখানে 
গুর্ববোক্ত দুই জনে তাহাকে চা খাইবার জঙ্ঘ গীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেন। 



0 সত বাহক ও হান বরসাহ 
তিনি ফুলীন আঙ্গণের সন্তান ফিরিঙী বাড়ীতে চা খাইবেন, ইহা কি 
হইতে পারে? স্থতরাং তিনি অন্বীকৃত হইলেন। দক্ষিণীরঞ্জন অনুরোধ 
করিয়া ষন্তষ্ট না হইয়া বলগ্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন লাহিড়ী 
মহাশয় চীৎকার করিবার উপক্রম করাতে সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন। সকলে 
বুঝিতেই পারিতেছেন ডিরোজিওর ভবনে হিন্দুকালেজের অগ্রসর 
বালকদিগের হিন্দুসমাজ-নিষিদ্ধ পান ভোগ্জনের অভ্যাস হইয়াছিল। 

এই সময়কার আর একটি ঘটনা লাহিড়ী মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন। 
কেবল যে ভিরোঁজিওর ভবনে কালেজের বালক দিগের সম্মিলন হইত তাহা! 
নহে। দক্ষিণারঞ্নের উদ্যোগে অপরাপর ইউরোপীয়দিগের ভবনেও মধ্যে 
মধ্যে বালকদের নিমন্ত্রণ হইত। সে সময়ে হাবড়াতে রেভারেগড হাউ 
(চ২৪%. [709881) নামে একজন খ্রীষ্টীয় গ্রচারক বাস করিতেন । রামমোহন 
রায়ের বন্ধু আভামের সাহায্যে হাউ মহোদয়ের ভবনে একদিন বালকদিগের 
সম্মিলন হয়। তীহার কন্তা, কুমারী হাউ, দক্ষিণারঞ্নের প্ররোচনাতে 
লাহিড়ী মহাশয়কে এক গ্লাস শেরি পান করিতে দ্িলেন। দক্ষিণারঞন 
আসিয়া কার্টনে কানে বলিলেন, “ইতরাঁজ সমাজের এই নিয়ম যে, ভত্রমহিলারা 
কিছু আহার বা পান করিতে দিলে, তাহা আহার ব! পান না করা অসভ্যতা, 
অতএব পান না কর, একবার ওয্ঠাধরে স্পর্শ করাও” | লা।হড়ী মহাশয় 
অনিচ্ছাসত্বে তাহাই করিলেন। এইবরূপে কাঁলেজের ছাত্রগণের মধ্যে 
নুরাপানের দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছিল । 

কিরূপে প্রথম ইংরাজী-শিক্ষিত দলে ম্রাপান প্রবেশ করিয়াছিল 
তাহার একটু ইতিবৃত্ত আছে। সে সময়ে স্থরাপান করা কুসংস্কার-ভঞ্জনের 
একট! প্রধান উপায়স্বরূপ ছিল। যিনি শাস্ত্র ও লোকাচারের বাধা অতিক্রম 
পুর্বক প্রকাশ্ভাবে স্ুরাপান করিতে পারিতেন, তিনি সংস্কারকদলের 
মধ্যে অগ্রগণ্য ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইতেন। হ্বয়ং রাজা রামমোহন 
রায় পরোক্ষভাবে স্থরাপান শিক্ষা বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিলেন । তাহার 
এই নিয়ম ছিল যে, তিনি রাত্রিকালে বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে টেবিলে বসিয়া 
ইংরাজী রীতিতে খানা খাইতেন। ইহা হইতে এদেশীয় কোন কোনও ধনী 
পরিবারে বাত্রিকালে খান! খাইবার রীতি প্রবপ্তিত হইয়াছিল। রাত্রিতে 
ভোজন করিবার সময় রামমোহন রায়ের পরিমিতরূপে হ্থরাপান 
করিবার নিয়ম ছিল। তীহাকে কেহ কখনও পরিমিত সীমাকে লঙ্ঘন করিতে 
দেখে নাই। এ বিষয়ে তাহার প্রথর দৃষ্টি ছিল। এরঁপ শোনা যায় একবার 
একজন শি্ক কৌতুক দেখিবার নিমিত্ব প্রবঞ্চনা পুর্ববক তাহাকে এক গ্লাস 
অধিক স্থুরা! পান করাইয়াছিলেন বলিয়! তিনি ছয়মাস কাল তাহার মুখ দর্শন 
করেন নাই। | 
রাজা বোধ হস্স এ কথাটা! চিস্তা করিয়া দেখেন নাই যে, যাহা তাহার 
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পক্ষে পরিমিত সীমার মধ্যে রক্ষা রুরা স্ুনাধ্য ছিল, তাহ1 অপরের পক্ষে 
সর্বনাশের কারণ হইতে পারে । 'পরবর্তী সময়ে ইহার যথেষ্ট গ্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে । এই স্থরাপান নিবন্ধন আমর অনেক ভাল ভাল লোক অকালে 
হারাইয়াছি। যাহা হউক, যে সময়ের কথ! বলিতেছি সে সময়ে স্থরাপান করা 
স্থসংস্কারহীন সংস্কারকরিগের একটা প্রধান লক্ষণ হইয়া ফ্াড়াইয়াছিল। 
ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, যখন তিনি হিন্ুকালেজে 
পাঠ করেন এবং তাহার বয়ঃক্রম ১৬১৭ বৎসরের অধিক হইবে না,তখনি তিনি 
্থরাপান করিতে শিখিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা নন্দকিশোর বস্থ রামমোহন 
রায়ের একজন শিষ্য ছিলেন । নন্দকিশোর বস্থু মহাশর একদিন শুনিলেন যে, 
তাহার পুত্র বন্ধুদের সঙ্গে মিশিয়া কখন কখনও অতিরিক্ত স্থরাপান করেন 
তখন তিনি একদিন রাজনারায়ণ বাবুকে গোপনে ভাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 
_-তুমি কি মদ খাও?” তিনি বলিলেন__“হা”। তখন তাহার পিতা 
আলমারি খুলিয়া একটি বোতল ও একটি মদের গ্লাস বাহির করিলেন এবং 
কিঞ্চিৎ সুরা ঢালিয়! পুত্রকে পান করিতে দিলেন এবং নিজে একটু পান 
করিলেন। বলিলেন-_-“যখনি স্থরাপান করিবে তখনি আমার সর্দে পান 
করিবে, অন্তাত্র পাঁন করিবে না।” তাহার সঙ্গে পান করিলে সন্তান সর্বদা 
পরিমিত সীমার মধ্যেই থাকিবে, বোধ হয় এইরূপ চিন্তা করিয়াই ও প্রকার 
বলিয়া থাকিবেন। যাহা হউক, এতদ্বারা বুঝ! যাইতেছে সে সময়কার সংস্কার 
পথে অগ্রসর ব্যক্তিগণ স্ুর'পানকে হীন চক্ষে দেখিতেন না। সুতরাং 
ভিরোজিওর শিশ্কগণ অপরাপর দিকে অগ্রসর হওয়ার ন্তায় স্থরাপান বিষয়েও 
যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা! কিছুই আশ্চধ্যের বিষয় নয়। 

ভিরোজিওর সংন্রবে আসিয়! হিন্দু কালেজের ছাত্রগণের মনে মহ! বিপ্লৃব 
ঘটিতে লাগিল। তিনি তাহাদিগকে লইয়া একাডেমিক এসোসিএশন 

* (402061010 4১950901260) নামে একটি সভা স্থাপন করিলেন। তিনি 

তাহার সভাপতিত্ব করিতেন এবং তাহার শিষ়্যল প্রধান বক্তা হইত। এই 
সভা বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিবৃত্বের একটি প্রধান ঘটনা । ইহার বিশেষ 
বিবরণ পর পরিচ্ছেদে দেওয়1 যাইবে । 

কালেজের বালকগণের মধ্যে যে নব অগ্রি জলিয়া উঠিল, যে নবজীবনের 
সধশর হইল, তাহা নানাদিকে প্রকাশ পাইতে লা'গল। লাহিড়ী মহাশয় 
যখন তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিলেন, তখন ডিরোছিওর শিষ্তগণ একত্র হইয়! 
4&৮024আ0 নামে এক মাসিক ইংরাজী পত্রিকা বাহির করিলেন। 
প্রচলিত হিন্দুধর্মকে আক্রমণ কর! ইহার এক প্রধান;কাজ ছিল। এই পত্রে 
মাধবচন্দ্র মল্লিক নামে একজন ছাত্র লিখিলেন-:[$. 03515 15 £ঠ্য 0108 
059 ০ 19206600200 0186 9০066000001 1১686, 10125 1210001500৮ 

--িদি হৃদয়ের অস্তত্তম তল হইতে কিছুকে স্বণা করি, তবে তাহা হিন্দুধশ্” 



রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 

এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, & পত্রিকার ছুই সংখ্যা বাহির হইলেই ডাক্তার 
উইলসন তাহা বন্ধ করিয়া! দিলেন । 

এই মাধবচন্ত্র মল্লিক পরে ডেগুটী কালেক্টর হইয়া কৃষ্ণনগঞ্রে 
গিয়াছিলেন। তাহার বিষয়ে কাত্তিকেয় চন্দ্র রায় আত্ম-জীবনচরিতে এইরূপ 
লিখিয়াছেন :--“কলিকাতা। নিবাসী মাধবচন্দ্র মল্লিক নামে হিন্দুকালেজের 

একজন সুশিক্ষিত ছাত্র এই জেলার (নদীয়া জেলার) ভেপুটী কালেক্টর হইয়া 
আইসেন। রামতন্থ বাবুর সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুতাঁ থাকাতে, তিনি 
আমাদিগকে যথেষ্ট মহ করিতেন এবং আমরাও তাহাকে গুরুজনের হ্যায় 
জ্ঞান করিতাম। তিনি চাদস্ডকে নিজালয়ে শ্রীপ্রসাদের স্কুল লইয়া! গেলেন 
এবং তাহার উন্নতিসাধনে বিশেষ যত্ববান হইলেন। আর আমর এখানকার 
যুবকবুন্দ কুসংস্কার নিবারণের ও চরিত্রের সংশোধনের জন্য যে উদ্ভোগ 
করিতেছিলাম, সে বিষয়ে বিস্তর সাহাধ্য করিতে লাগিলেন।» 

পরে আবার বলিতেছেন ;-- 
“আমাদের দেশে বহুকাল হইতে স্থুবাপান বিশেষ দোষকর ও পাপ-জনক 

বলিয়া কীন্তিত হইয়াছে ; এবং ম্য স্পর্শ করিলে শরীর অপবিভ্র হয়, এইরূপ 
বিশ্বীস এদেশস্থ লৌকের মনে জন্মিয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে এই স্থির 
হইল যে, ধখন এমন বুদ্ধিমান বিদ্বান ও সভ্যজাতীয়েরা ইহ! আদর পুর্ববক 
ব্যবহার করিতেছেন, তখন ইহা অহিত-জনক কখনই নহে। অতএব ইহ! 
পান না করিলে, সভ্যতাহই বাঁ কিরূপে হইবে আর পূর্ব কুসংস্কারই বা কিবূপে 
যাইবে? হিন্দুকীলেজের শিক্ষিত ছাত্রগণের মধ্যে ধাহারা এদেশের সমাজ- 
সংস্কার করিতে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাহারা সকলেই স্থরাঁপান করিতেন । 
পুর্ব্বে বলিয়াছি, হিন্দুকীলেজের সুশিক্ষিত মাঁধবচন্ত্র মল্লিক এখানে ডেগুটা 
কালেক্টর ছিলেন এবং আমাদের প্রতি যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। আমরা চারি 
পাঁচজন আত্মীয় কথন কখনও তাহার বাসায় আহারের সঙ্গে মুছ মদির1 পান 
করিতাম এবং বড়ই স্থৃখী হইতাম ।” 

ইহাতেই সকলে অন্ুভব করিতে পারিবেন, এদেশের ভদ্রলোকের মধ্যে 
স্থরাপানটা কি ভাবে প্রবেশ করিয়াছিল এবং ধাছারা প্রথমে এই পথের 
পথিক হন, তাহারা কি ভাবে সে পথে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাহার! 
ইহাকে কুসংস্কার-ভগ্তন ও চরিত্রের উন্নতিসাধনের একটা প্রধান উপায় মনে 
করিতেন। ডিরোছিওর শিত্তগণ এই ভাবেই ইহাকে অবলম্বন করেন। 

ক্রমে রামতন্থ লাহিড়ী মহাশয় প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। হিন্দু- 
কালেজে পাঠকালে তিনি শ্বামপুকুরের বাসা পরিত্যাগ করিয়া পাথুরিয়াঘাটাতে, 
প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বৈঠকখানার সন্নিকটে, আপনার জ্যেষ্ঠতাত ঠাকুরদাস 
লাহিড়ী মহাশয়ের গ্রভীস-ভবনে গিয়! অবস্থিত হন। এই ঠাকুরদাস লাহিড়ী 
মহাশয়ের বিবরণ অগ্রে দিয়াছি। ইনি কলিকাতাতে নদীয়া রাজের 



চতুর্ঘ পরিচ্ছে ৮ম 

প্রতিন্ধিকূপে বাস করিতেন। তখন লোকে ইহাকে লাহিড়ী দেওয়ান 
বলিয়া ডাকিত। ইংরাজ কন্মচারীদিগের সহিত নদীয়া রাজের যে সমুদয় 
কারবার ছিল, তাহ ইনিই নিম্পন্ন করিতেন। 'ইনিও দেওয়ানদিগের বাড়ীতে 
বিবাহ করিয়াছিলেন, সুতরাং মাতার দিক দিয়া ইহার সহিত লাহিড়ী 
মহাশয়ের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু এখানে লাহিড়ী মহাঁশয় যে অধিককাল ছিলেন 

এরূপ বোধ হয় না; কারণ নিজে ভ্রাতৃদ্ধয়কে লয়! শ্বতন্ত্র বাসা করিবার পুর্বে 

তিনি স্বীয় জননীর মামাত ভাই হরিকুমার চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে কিছুদিন, 
ছিলেন, এরপ শুনিয়াছি। 

প্রথম শ্রেণীতে একবৎসর পাঠ করিয়া তিনি রা প্রার্থী হইলেন । 
তৎকালে কৃতী ছাত্রদিগকে বিশেষ পরীক্ষা করিয়! বৃত্তি দেওয়া হইত। তিনি 
হেয়ারের নিকট বৃত্তি-প্রার্থ হইলে মহাত্মা হেয়ার তাহাকে কমিটী অব পবলিক 

ইনষ্রক্শনের সেক্রেটারী ডাক্তার উইলসনের নিকট প্রেরণ করিলেন। ডাক্তার 
উইলসন সে সময়ে টশাকশালের অধ্যক্ষ ছিলেন; এবং জেম্স্প্রিন্সেপ নামে এক- 
জন সংস্কৃতজ্ঞ ইংরাঁজ তাহার সহকারী ছিলেন। ডাক্তার উইলসন প্রিন্দেপের 
উপরে রামতন্ছ বাবুকে পরীক্ষা করিবার ভার অর্পণ করিলেন। প্রিচ্সেপ 
পরীক্ষা করিয়া! সন্তোষ প্রকাশ করিলে তিনি ১৬ টাকা বৃত্তি পাইলেন। 

বৃত্তি পাইয়াই তাহার মনে হইল যে, রাধাবিলাস ও কালীচরণকে 
কলিকাতায় আনিয়া লেখা পড়া শিখাইতে হইবে । তদম্ুসারে কালেজের 
নিকটে স্বতন্ত্র বাসা করিয়! ভ্রাতৃদ্বয়কে কলিকাতায় আনিলেন। এখনকার 
সহিত তুলনায় তখন কলিকাতা বাসের ব্যয় স্বল্পই ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই; 
কিন্তু তাহা হইলেও যোল টাকাতে তিন জনের বাসা করিয়। থাক বড় সুসাধ্য 
ব্যাপার ছিল না। তাহার! যে প্রকার ক্লেশে দিন যাত্রা! নির্বাহ করিতেন, 
শ্তনিলে এখনকার ছাত্রগণের কিছু জ্ঞানলাভ হইতে পারে। বাসাতে পাঁচক 
বা ভৃত্য ছিল না; ঘর ঝাড়ু দেওয়া, বাসন মাঁজা, বাঁজার কর!, কুটনা1 কোটা, 
বাটন৷ বাঁটা, রন্ধন করা প্রভৃতি সমুদয় কার্ধ্য আপনার্দিগকেই নির্বাহ করিতে 
হইত প্রাতে ও রাত্রে দুইবার মাত্র আহার, মধ্যাহ্ন জল খাবারের পয়সা 
জুটিত না; কাহারও পায়ে জুতা ছিল না; সকলেই পাদুকাহীন পদে স্কুলে 
যাইতেন। ইহার উপরে আবার এই সময় হইতে কেশবচন্দ্রের সাহায্য রহিত 
হুইয়াছিল। কেন রহিত হইয়াছিল বলিতে পারি না; বোধ হয় কষ্ণনগরের 
বাড়ীতে বিবাহাদি হবার পরিবার বৃদ্ধি হওয়ীতে ব্যয় বৃদ্ধি হইয়াছিল। 
লাহিড়ী মহাশয় বলিয়াছেন যে, তিনি এক এক সময়ে এরূপ অর্থকচ্ছে,র মধ্যে 
পড়িতেন যে, ভাবিয়া কুল কিনারা পাইতেন না।: একবার তাহার বন্ধু 
কষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট ৭1৮ টাকা কর্জ করিলেন। তৎপরে 
একবার নিরুপায় হইয়া! মহাত্মা হেয়ারের শরণীপর্ন হইতে হইল। হেয়ার 
কাহাকেও বলিবেন না এই প্রতিজ্ঞা করাইয়া, তাহাকে কিছু অর্থ সাহায্য 
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করিলেন। তিনি হেয়ায়ের জীবদশাতে এ কথা কাহারও নিকট ব্যক্ত 
করেন নাই। 
ঠাস রি ভার্ন বায 14 এই 

সময়ে একবার তিনি বিষম ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হন। হেয়ার সংবাদ 
পাইবামান্রর আনিয়া! নিজেই তাঁহার চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত হন। হেয়ারের 
নিকট নানাপ্রকার ওঁষধ সর্বদাই থাকিত। একদিন হেয়ার সন্ধ্যার পর রোগীব 
সংবাদ না পাইয়৷ অধিক রাত্রে লালদিঘীর নিকট হইতে হাটিয়া, এক জঘন্য, 
দুগন্ধময় গলির ভিতর রাঁমতন্ন বাবুর বাসাতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 
প্রথমে বাসার লোকে তীহার কস্বর ও ইংরাজী ভাষা শুনিয়া মনে করিল, 
বুঝি কোনও মাতাল গোর! দ্বারে আঘাত করিতেছে, তাই দ্বার খুলিতে বিলম্ব 
করিতে লাগিল। হেয়ার তাহ! বুঝিতে পারিয় হিন্দীতে বলিলেন-_-“ডরো 
মত, হাম হেয়ার সাহেব হ্যায় ।” তখন তাহারা দ্বার খুলিল। 

হায় হায়! মানব-প্রেমিক হেয়ার এই বালকদিগকে যেরূপ ভালবাসিতেন 
এরং তাহাদের জন্য যাহা| করিতেন, পিতা! মাতাঁও তাহার অধিক করে না। 

এই সময়েই ইহার অনুরূপ আর একটি ঘটনা! ঘটে। একবার হিন্দু- 
কালেজের একটি ছাত্র, চন্দরশেখর দেব, একদিন সন্ধ্যাকাঁলে গ্রে সাহেবের 
ভবনে হেয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল। কথা কহিতে কহিতে 

সন্ধা। হইয়া গেল। আবার মুষলধারাতে বৃষ্টি নামিল। হেয়ার বালকটিকে 
ছাঁড়িলেন না। নিজের মিঠাইওয়ালার নিকট হইতে প্রচুর পরিমাণে 
মিঠাই খাওয়াইলেন; এবং নিজে ইত্যবসরে আহার করিয়া লইলেন। 
তৎপরে বুষ্ঠি থাঁমিলে বলিলেন ;--চল তোমাকে একটু আগাইয়! দিয়া আসি, 
পথে গোরারা আছে, তোমাকে একেলা যাইতে দিতে পারি না! এই 
বলিয়া এক গাছি মোটা লাঠি লইয়! চন্দ্রশেখরের সমভিব্যাহারী হইলেন | 
বছবাজারের মোড়ে আসিয়া চন্দরশেখর বলিলেন--“আপনি আর আসিবেন 

না”? হেয়ার বলিলেন ;--%ন1, চল মাধব দত্তের বাজারের নিকট "দয়া 

আমি।” আবার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। কাঁলেজের দীঘির কোণে আসিম। 
বলিলেন--“আমি দ্রীড়াইতেছি, তুমি যাও।” চন্দ্রশেখর চলিয়া গ্েল। 
সে বালক তখন পটুয়াটোলা লেনে থাকিত। বালকটি আসিয়া ঘবার দিয়া 
বস্ত্র পরিবর্তন করিতেছে এমন সময়ে শোনা গেল কে ঘারে আঘাত 

করিতেছে; লৌকে দেখিল হেয়ার । হেয়ারু, জিজ্ঞাসা করিলেন,_-“[ও 
015846: 1)?” গচন্দ্র কি পৌছিয়াছে ?” হায় সে প্রেম কিরূপ যাহ! এতদূর 

বালকটির সঙ্গে আসিয়াও তৃপ্ত হইতে পারে না, আবার ভাবে- ছেলেটা ঘরে 
পৌছিল কি না একবার দেখি । 

এই উদ্ারচেত] সহ্ৃদয় পুরুয়ের তবাবধানে রামতছ ০০৪৪ পড়িতে 
লাগিলেন। 



গর্ধম গরিচ্থদে 
প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ধণ ও ঘোর সামাজিক 

বিপ্লবের সূচনা 

অতঃপর আমরা বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিবৃত্তের সন্ধিক্ষণে উপস্থিত 
হইতেছি। ১৮২৫. হইতে. ১৮৪৫ শ্ীষটাব্, পথ্যস্ত. . বিংশতিবর্ধকে.... বঙ্গের 

ন্বযুগের জন্মকাল বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। এই কালের মধ্যে কি 
রাজনীতি, কি সমাঁজনীতি, কি শিক্ষাবিভাগ, সকলদিগেই নবযুগের প্রবর্তন 
হইয়াছিল। তাহার ক্রম কিঞ্চিৎ নির্দেশ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে । 

ইংরাজগণ এদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়া কিরূপে রাজা হইয়া বমিলেন, 
সে ইতিবৃত্ত আর বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই । তাহা ইতিহাস-পাঠক 
মাত্রেই অবগত আছেন। কিন্তু বণিকদিগের' মনে রাঁজভাঁব প্রবেশ করা, 
ইহা ছুই দশ দিনে ঘটে নাই। যতদিন তাহারা বণিক ছিলেন, ততদিন 
ভাবিতেন এদেশের লোকের সখ দুঃখের সঙ্গে, উন্নতি অবনতির সঙ্গে, 
আমাদের সম্বন্ধকি? আমরা বৈধ অবৈধ যেরূপ উপায়েই হউক এখান হইতে 
অর্থোপাজ্জন করিয়া লইয়া দেশে যাইব এইমাত্র আমাদের কাজ। এইভাব 
কোম্পানির কর্তৃপক্ষের মনে এবং ব্যক্তিগতভাবে কোম্পানির সমুদয় কর্মচারীর 
মনে বহুদিন প্রবল ছিল। প্রথম প্রথম কোম্পানির কম্মচারীগণ এরূপ বল্প 
বেতন পাইতেন যে, সেরূপ স্বল্প বেতনে ভদ্রলোক এত দুরদেশে আসে না। 
কিন্তু অবৈধ অর্থোপাজ্জনের উপায় এত অধিক ছিল যে, তাহার প্রলোভনে 
লোকে এদেশে আসিতে ব্যগ্র হইত। এই সকল কন্মচারীর অধিকাংশকে 
ফ্যাক্টর বা কুষ্ঠীওয়াল| বলিত। কুঠীওয়ালাগণ কোম্পানির কুষঠী সকলের পরিদর্শন 
করিতেন, বাণিজ্য দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়ের তত্বাব্ধান করিতেন, হিসাবপত্রর 
রাখিতেন এবং বিবিধ প্রকারে কোম্পানির সওদাগরী কাধ্যের সহায়তা 
করিতেন। 

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্বে কোম্পানি যখন দেওয়ানী সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন, তখন 
রাজস্ব আদায়ের ভার কোম্পানির কর্চারীদিগকে লইতে হইল । ফৌজদারি 
কাধ্যের ভার মুরশিদাবাদের মুসলমান গবর্ণমেন্টের হস্তেই থাকিল। যখন 
রাত্রস্ব আদায়ের ভার কোম্পানির হন্তে আসিল, তখন কুঠীওয়ালাগণই 
কালেক্টর হইয়া দীড়াইলেন। তাহারা জেলায় জেলায় থাকিয়া কোম্পানির 
এজেন্টের গ্ভায় সওদাগরীর তত্বাবধান করিতেন, সেই সঙ্গে কালেক্টরের 
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কাজও করিতেন। বণিকের ভাব তখনও তীহাদিগকে পরিত্যাগ 
করিল না। যেরূপে হউক অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে, এই ভাবটা 
তাহাদের মনে প্রবল থাকিল। আমর! দেশের রাজা, প্রজান্লিগের 
স্থখ দুঃখের জন্য আমরা দায়ী, এভাব তাহাদের মনে প্রবেশ করিল 
না। প্রমাণ স্বরূপ ছিয়াত্তরের মন্বস্তরের উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
অগ্রেই, বলিয়াছি নবগ্রতিষ্ঠিত রাজগণ তখন প্রজাকুলের দুভিক্ষ-ক্লেশ 
নিবারণের জন্য কিছুই করেন নাই। কেবল তাহা নহে; ইহা স্মরণ করিতেও 
ক্লেশ হয় যে, দুভিক্ষের বৎসরে সমগ্র বঙ্গদেশের প্রজা-সংখ্যার প্রায় এক 
তৃতীয়াংশ কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল, তথাপি রাজস্বের এক কপর্দকও 
'ছাড়া হয় নাই। দে বৎসরে যাহা আদায় হইতে পারে নাই পর বৎসরে 
সে সমগ্র আদায় করিয়া লওয়া হইয়াছিল। তদানীন্তন গবর্ণর ওয়ারেণ 
হেষ্টিংস বাহাদুর ১৭৭২ সালের ওরা নবেম্বর দিবসে ইংলগ্ডের কর্তৃপক্ষকে যে 
পত্র লেখেন তাহাতে রাজন্ব আদায়ের নিয়লিখিত তালিকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
১৭৬৮-৬৯ সালে ১৫২৫৪৮৫৬ টাকা; ১৭৬৯-৭০ জালে ১৩১৪৯১৪৮ টাকা ; 

১৭৭০-৭১ সালে অর্থাৎ দুডিক্ষের বৎসরে ১৪০০৬০৩০ টাঁকা) এবং 
১৭৭১-৭২ সালে অর্থাৎ ছুভিক্ষের পর বৎসরে, ১৫৭২৬৫৭৬ টাকা। 
তবেই দেখা যাইতেছে তখন রাজগণ দুক্তিক্ষক্িষ্ট প্রজাবৃন্দের রক্তশোষণ 
করিতে ছাড়েন নাই। কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন, ছুন্ডিক্ষের বৎসরে 
প্রজা সংখ্যার এক তৃতীয়াংশ যদি কালগ্রাসে পতিত হইল, তবে পর বৎসরে 
এত রাজস্ব আদায় হইল কিরূপে? ইহার উত্তরে হেষ্টিংস বাহাছুর তাহার 
পত্রে যাহা বলিয়াছেন তাহ] নিয়ে উদ্ধৃত করিতেছি :₹_- 
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অর্থাৎ দুর্ভিক্ষে এক তৃতীয়াংশ লোকের মৃত্যু হইয়া রাজদ্ের যে ক্ষতি 
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হইয়াছিল, তাহা! অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশের নিকট হইতে শুদে আসলে 
বলপুর্ববক আদায় করা হইয়াছিল। :. এই ব্যবছারের স্বপক্ষে হেষ্টিংস বাহাছুর 
এইমাত্র বলিয়াছেন যে, এরূপ নিয়ম সে সময়ে দেশে প্রচলিত ছিল, এবং 
গবর্ণমেন্ট সাক্ষাৎভাবে এ প্রকারে রাজস্ব আদায় করিতে আদেশ করেন নাই । 
কিন্ত ইহাতে সংশয় নাই, তাহার অধীনস্থ কর্মচারীদিগকে রাজস্বের এক 
কপর্দকও ছ'ড়িতে নিষেধ করিয়াছিলেন ; এবং এইরূপ গহিত উপায়ে রাজস্ব 
আদায় হইতেছে জানিয়াও উপেক্ষা! করিয়াছিলেন । 

আমার মূল বক্তব্য এই যে, ইংরাজগণ দেশের রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াও 
বহুদিন রাজার দায়িত্ব অন্থুভব করিতে পারেন নাই। রাজার দায়িত্ব বুঝিলে 
প্রজার প্রতি এরূপ ব্যবহার সম্ভব নয়। গ্রামের একজন সামান্য জমিদার 
যাহা করিয়। থাকেন, তাহাও তীহার। করেন নাই । দেশীয় রাজগণ সর্বদাই 
দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি বিপদের সময় রাজস্ব রেহাই দিয়া থাকেন এবং এখনও 
দিতেছেন। আমাদের বাস-গ্রামে জনশ্রুতি আছে, একবার ছুভিক্ষের সময় 
গ্রামের জমিদারগণ পর্বত সমান অন্নের শ্ত,প, ও শীলতী ভরিয়! ভাল রাঁধিয়া 
শত শত দুডিক্ষগ্রস্থ গ্রজাকে বহুদিন আহার করাইয়া বাচাইয়াছিলেন। 

এইবূপে বণিকদিগের বাজ! হইয়া বলিতে ও রাজার কর্তব্য সকল হৃদয়ে 
ধারণ করিতে অনেক দিন গেল। অপর দ্রিকে প্রজাদিগেরও নূতন রাজাদিগের 
প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে বহুদিন লাগিল। প্রথম প্রথম এদেশের 
লোক বুঝিতে পারে নাই, ইংরাজেরা এদেশে স্থায়ী হইয়া বসিতে পারিবেন 
কিনা? পলাশীর যুদ্ধে তাহারা দেশ জয় করিলেন বটে, কিন্তু চারিদিকে 
অন্তধিপ্রোহ চলিল। একদিকে মুসলমান নবাবদিগের সহিত বিবাদ, 
অপরদিকে পশ্চিমে ও দাক্ষিণাত্যে মহারাস্ত্ীয়দিগের ও পুর্বে মগদিগের সহিত 
বিরোধ চলিতে লাগিল। দেশের মধ্যেও বিষ্ণুপুর, বীরভূম প্রভৃতি স্থানে 
দলে দলে বিদ্রোহী দেখ! দিতে লাগিল। ১৮২৫ সালের মধ্যে এই সকল 
উপদ্রবের অধিকাংশ প্রশমিত হইল। বিগত শতাব্দীর প্রারস্ত হইতেই 
এদেশীয়গণ অন্থভব করিতে লাগিলেন যে, ইংরেজরাজ্য স্থায়ী হইল, এবং 
তাহাদিগকে এই নবরাজ্যের ও নৃতন রাজাদিগের প্রয়োজনান্সারে গঠিত 
হইতে হইবে। ইংরাজ-রাজপুরুষগণও হ্ৃদয়জম করিতে লাগিলেন যে, 
ভারত-সাত্রাজ্য বন্ুবিস্তীর্ণ হইতে যাইতেছে; এবং সেই সাম্রাজ্যের দায়িত্বভার 
তাহাদের মন্তকে। 

রাজা ও প্রজা উভয়ের মনে এই পরিবর্তন! ঘটিয়া উভয় শ্রেণীর মনে 
একই প্রশ্নের উদয় হইল। রাজার! ভাবিতে লাগিলেন, কি প্রকারে এদেশ 
শাসন করি, প্রাচীন বা নবীন রীতি অন্থসারে £ প্রজাগণও চিন্তা করিতে 
লাগিলেন, কাহাকে এখন আলিঙ্গন করি ;--গ্রীচীনকে বা নবীনকে ? ১৮২৫ 
হইতে ১৮৪৫ সাল পর্যন্ত বিংশতি বর্ষের মধ্যে উক্ত উভয় প্রশ্নের বিচার 



৯৪ .... ক্লামতন্ লাহিড়ী ও তৎকালীন ব্সমার 

ংসা হইয়াছিল বলিয়া & কালকে বঙগদেশের সামাজিক ইতিবৃত্ের 
সন্ধিক্ষণ বলিয়া বর্ণন করিয়াছি। যেবূপে মীমাংসা! হইয়াছিল তাহা পরে 
নির্দেশ করিতেছি। 

নৃতন রাজারা যতদিন এদেশ ও এদেশবাসীদিগকে বুঝিয়া লইতে পারেন 
নাই, ততদিন কোনও বিভাগেই লঘুভাবে প্রাচীনকে বিপর্যস্ত করেন নাই। 
সর্ধবিভাগেই ভয়ে ভয়ে প্রাচীনের প্রতি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। রাজনীতি 
বিভাগে সর্বাগ্রে দেশীয় কর্মচারীদিগের দ্বারা, দেশীয় বীতিতেই, সকল কাধ্য 
করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রথম প্রথম এক একজন এদেশীয় নায়েব- 
দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া তাহাচ্ছদর হস্তে রাজন্ব আদায়ের ভার দিয়াছেন। কিন্তু 
বহুকালের পরাধীনতাজাত দায়িত্ব-হীনতা! দ্বার! জাতীয় চরিত্রের এমনি দুর্গীতি 

হইয়াছিল যে, অনেক স্থলে এই নায়েব-দেওয়ানগণ মনে করিতেন বিদেশীয্নের। 
ত বেশ লুটিয়া লইয়! যাইবে, আমরা লাভ লোকসানের ভাগী নই, সুতরাং 
আমরা যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারি করিয়া লই; এইরপে তাহাদের 
উত্পীড়ন ও উৎকোচাদিতে লোকে এত জালাতন হইয়া! উঠিল যে, অবশেষে 
সে সকল পদ তুলিয়া! দিতে হইল | ক্লাইবের নায়েব-দেওয়ান গোবিন্দরামের 
ও হোেষ্টিংসের দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের কথা অনেকেই অবগত আছেন। 
এইবূপে কিছুদ্দিন গেল; শেষে, লর্ড কর্ণওয়ালিস বাহাদুর এদেশীয়দিগকে উচ্চ 
উচ্চ পদ হইতে অপসারিত করিয়া সেই সকল পদে ইউরোগীয়দিগকে স্থাপন 
করিলেন। তখন হইতে এদেশীয়গণ সর্বববিধ উচ্চপদ হইতে চ্যুত হইয়া 
হীন-দশায় পতিত হইলেন। ততৎপরে ১৮৩৩ সাল পর্য্যস্ত এদেশীয়দিগের 
সেরেস্তাদারের উপরের পদে উঠিবার অধিকার থাকিল না। এই কাঁলকে 
এদেশীয়দিগের প্ররূত পতনের কাল বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। কারণ 
এই সময় হইতেই এদেশীয়গণ সর্ববিধ সম্মানের পদ হইতে অধঃকৃত হইয়া 
উন্নতির সম্ভাবন ও তজ্জনিত উচ্চাকাজ্জা হইতে বিদুরিত হইয়া, ক্ষুদ্র লক্ষ্য ও 
ক্ষুপ্রাশয়তার মধ্যে নিমগ্ন হইলেন । এই ক্ষুদ্র লক্ষ্য ও ক্ষুত্রাশয়তার গর্তে 
এদেশীয়গণ এখনও পড়িয়া! রহিয়াছেন। এই লক্ষ্য, চিন্তা ও আকাজ্ষার 
কষুদ্রতাঁকে পরাধীনতার সর্বশ্রেষ্ঠ শোচনীয় "ফল বলিয়া গণনা করা যাইতে 
পারে । কারণ কোনও জাতি কিছুকাল এই" অবস্থাতে বাস করিলে 
তাহাদের জাতীয় জীবন হইতে মনুঘ্যত্ব ও মহত্ব লাভের স্পৃহা বিলুপ্ত হইয়া 
যায়। 

আইন আদালত সম্বক্ষেও রাজারা ভয়ে ভয়ে বহুকাল যথাসাধ্য প্রাচীন 
রীতি রক্ষা করিয়৷ চলিয়াছিলেন। ইহ] অগ্রেই উক্ত হইয়াছে যে, ১৮০০ খ্রীষ্টাবে 
নর্ভ ওয়েলেস্লি বিলাত হইতে নবাগত সিবিলিয়ানদিগকে এদেশীয় ভাষা ও 
এদেশীয় আইন প্রভৃতি শিক্ষা দ্দিবার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কালেজ স্থাপন 
করিয়াছিলেন। তত্তিন্ন বুবৎ্সর জেলার জজদিগের সঙ্গে এক একজন ' হিন্দু 



পঞ্চম পরিচ্ছেদ ৯৫ 

পণ্ডিত ও মুসলমান মৌলবী রাখার*নিয়ম হয়? তাহারা এবেশীয আইনের 
ব্যাখ্যা করিয়! জজের সাহায্য করিতেল। 

শিক্ষা বিস্তার বিষদ্ধেও তাহার! যে, বহুৰৎসর ্রাচীনের পক্ষপাতী কি 

তাহাও পুর্বে নির্দেশ করিয়াছি। এমন কি এদেশয়দিগকে চিকিৎসাশাস্্র 

শিখাইবার জন্য কিছুদিন সংস্কৃত কালেজের সঙ্গে চরক সুষ্রুতের র্লাস ও 

মাদ্রাসার সঙ্গে আবিসেন্নার ক্লাস রাখা হইয়াছিল । ইহার বিবরণ পে 

বিস্তৃতরূপে দেওয়া! যাইবে। 
অতএব ইহা নিশ্চিত যে, ইংরাজগণ লঘুভাবে প্রাচটীনের প্রতি হস্তার্পণ 

করেন নাই; কতক ভয়ে, কতক লোকরঞ্জনার্থে, কতক প্রকুষ্ট রাজনীতি 

বোধে, তাহার! প্রান্তে সর্বববিষয়ে প্রাচীনকে রক্ষা করিয়াই চলিত্েন। এই 
সন্ধিক্ষণের মধ্যে মহা তর্ক-বিতর্কের পর প্রাচীনকে বিপর্যস্ত করিয়া নকীনের 
প্রতিষ্ঠা করা হইল। ইংরাজ পক্ষে মুকুলে ও বেষটিস্ক এই নবধুগের সারথি 
হইয়াছিলেন। 

এই আন্দোলন এদেশীয়দিগের মনেও উঠিয়াছিল। তীহারাও এই সন্ধিক্ষণে 
বিচার করিতে লাগিলেন, প্রাচীন ও নবীন ইহার মধ্যে কাহাকে বরণ 
করিবেন? তাহাদের মধ্যে শিক্ষিত ও অগ্রসর ব্যক্তিরা স্থির করিলেন যে, 
প্রাচীনকে বর্জন করিয়া নবীনকেই বরণ করিতে হইবে। দেশীয় পক্ষে 
রামমোহন রায়, ডেবিভ হেয়ার ও ডিরোজিও, এই পুরুষত্রয় সারথ্য কাধ্যের 
ভার লইয়াছিলেন। 

রামমোহন রায় ১৮২৩ সালে লর্ড আমহাষ্টকে যে পত্র লেখেন তাহাকেই 
এই নবযুগের প্রথম সামরিক শঙ্ঘধবনি মনে করা যাইতে পারে । তিনি যেন 
স্বদেশবাসীদিগের যুখ পুর্ব হইতে পশ্চিমদ্রিকে ফিরাইয়া দ্রিলেন। বে 
ইহা স্মরণীয় যে, তাহাঠিত যাহা ছিল অপর কোনও নেতাতে তাহা হয় নাই। 
তিনি:নবীনের অভ্যর্থনা করিতে গিয়া প্রাচীন হইতে পা তুলিয়া লন নাই। 
হিন্দুজাতির কোথায় মহত্ব তিনি তাহা পরিফ্কাররূপে হ্ৃদয়ঙ্ম করিয়াছিলেন, 
এবং তাহা সযত্বে বক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন, অথচ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, 
পাশ্চাত্যনীতি ও পাশ্চাত্য জনহিতৈষণাকে অনুকরণীয় মনে করিয়াছিলেন। 
কিন্তু সামাজিক সকল প্রকার বিপ্লরবেরই একটা ঘাত প্রতিঘাত আছে। 
প্রাচীন পক্ষাবলম্থিগণ এক দিকে অতিরিক্ত মাত্রাতে যাওয়াতে এই সন্ষিক্ষণে 
নবীন পক্ষপাঁতিগণও অপরদিকে অতিরিক্ত মাত্রাতে গিয়াছিলেন। যাহা কিছু 
প্রাচীন সকলি মন্দ, এবং যাহ? কিছু নবীন সকলি ভাল, এই সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছিলেন। ইহার ফল কিরূপ ফড়াইয়াছিল পরে নির্দেশ করিতেছি । 

এই নবীনে অতিরিক্ত আসক্তির আরও একটু কারণ ছিল। ফরাসি 
বিপ্লবের আন্দোলনের তরঙ্গসকল তারতক্ষেত্রেও আসিয়া! পৌছিয়াছিল। 
১৮২৮ সালে ধাহারা শিক্ষাকার্ধ্যে নিধুক্ত ছিলেন ও থেযে কবি ও গ্রন্থকারের 
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গ্রন্থাবলী অধীত হইত, সেই সকল শিক্ষকের মনও উক্ত গ্রস্থাবলী ফরাসিবিপ্রব- 
জনিত স্বাধীনতা -প্রবৃত্তিতে সিক্ত ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বঙ্গীর্ 
যুবকগণ যখন এ সকল শিক্ষকের চরণে বসিয় শিক্ষা লাভ করিতে লাগিলেন, 
এবং এ সকল গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে লাগিলেন তখন তাহাদের মনে এক নব 
আকাজ্ষ! জাগিতে লাগিল। সর্বপ্রকার কুসংস্কার, উপধর্শ ও প্রাচীন প্রথা 
ভগ্ন করিবার প্রবৃত্তি তাহাদের মনে প্রবল হইয়া উঠিল। ভাঙ্গ, ভাঙ্গ, ভাঙ্গ, 
এই তাহাদের মনের ভাব দঁড়াইল। ইহাও অতিরিক্ত পাশ্চাত্য পক্ষপাতিত্বের 
অন্যতম কারণ। ফরানি-বিপ্রবের এই আবেগ বহুবৎ্সর ধরিয়া বঙ্গসমাজে 
কার্ধ্য করিয়াছে; তাহার প্রভাব এই সুদূর পত্যন্ত লক্ষ্য কর! গিয়াছে । 

যে ১৮২৮ সালের মার্চমাসে ডিরোজিও হিন্দুকালেজের শিক্ষক হইয়া 
আসিলেন, সেই মাচ্চমাসেই তদানীন্তন গবর্ণর জেনেরাল লর্ড আমহার্ট এদেশ 
পরিত্যাগ করিলেন। তখন তাহার পদাভিষিক্ত লর্ভ উইলিয়ম বেটিস্ক 
সমুদ্রপথে আসিতেছেন। পরবর্তী জুলাই মাসে লর্ড উইলিয়ম বেশটিহ্ক 
এদেশে পৌছিলেন। বঙ্গে মণিকাঞ্চনের যৌগ হইল । একদিকে রামমোহন, 
রায়ের প্রবস্তিত ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলন, এবং নবপ্রবস্তিত ইংরাজী 
শিক্ষার উন্মাদিনী শক্তি, অপরদিকে বেটিঙ্ক বাহাছুরের শুভাগমন,_-বিধাতা 
যেন সময়োপয়োগী আয়োজন করিলেন । 

এই নবষুগের প্রবর্তনের সময় সর্বোচ্চ পদাধিষ্িত রাজপুরুষের যে ছুইটি 
সদ্গুণের বিশেষ প্রয়োজন ছিল, লর্ড উইলিয়ম বেটিঙ্কে সেই গুণদ্বয় 
পুর্ণমাত্রীতে বিদ্যমান ছিল। তীহাতে কর্তব্য-নির্ধীরণের পুর্বে ধীরচিত্ততা, 

বিচারশীলতা, সকল দিক দেখিয়। কাজ করিবার প্রবৃত্তি, ঘেমন দেখ গিয়াছিল, 
কর্তব্য পথ একবার নির্ধারিত হইলে তদবলম্বনে দুচিত্ততা তেমনি দৃষ্ট 
হইয়াছিল। সহুমরণ নিবারণ, ঠগীদমন, ইংরাজী শিক্ষা প্রচলন, মেডিকেল 
কালেজ স্থাপন প্রভৃতি সমুদয় কাধ্যে তাহার গুণের সম্যক পরিচয় 
প্রাপ্ত হওয়া! গিয়াছিল। তিনি এদেশের সর্বববিধ উন্নতির সহায় হইবেন এই 
সংকল্প করিয়| রাজকার্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং যে সপ্ত বৎসর 
গবর্ণর জেনেরালের পদে প্রতিষিত ছিলেন, সেই ব্রত পালন করিয়াছিলেন । 
এজন্য তিনি তাহার শ্বদেশীয়দিগের অপ্রিয় হইয়াছিলেন। 

লর্ড উইলিয়ম বেটিঙ্ক এদেশে পদার্পণ করিলে, রামমোহন রায়ের 

কার্যোৎসাহ বাড়িয়া গেল। তাহার বন্ধু উইলিয়মঅভাম ত্রীশ্বর বাদ 
পরিত্যাগ করিয়া একেশ্বর-বাদী হওয়ার পর তীহাকে শ্রীরামপুরের বাণ্ডিষ্ট- 
মিশনারিগণের সংশ্রব পরিত্যাগ করিতে হয়। তদবিধ শ্রীরামপুরের 
মিশনারিগণ রামমোহন রায়ের প্রতি জাতক্রোধ হন; এবং বৈরভাবে 
তাহাকে আক্রমণ করিতে আঁবভ করেন। এই' উপলক্ষে গ্ীষ্টায়দিগের সহিভ 
রামমোহন রায়ের ঘোরতর বাগ্যুদ্ধ উপস্থিত হয়। রামমোহন রায় উপযুণপরি 
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হিন্দুগণ তাহার বিরোধী ছিলেন, এক্ষণে খ্রীষটীয়গণও বিরোধী হইলেন. 
রামমোহন রায় কিছুতেই স্বীয় অভীষ্টপথ পরিত্যাগ করিবার লোক ছিলেন ন1॥ 
মিশনারিগণ আপনাদের প্রেসে তীহার লিখিত ইংরাজী গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে 
অন্বীকৃত হইলে, তিনি ধর্মতলাতে “ইউনিটেরিয়ান প্রেস” নামে একটি প্রেস 
স্থাপন করিলেন; হরকর1 নামক তদানীস্তন ইংরাজী সংবাদ পত্রের আফিস 
গৃহের উপরতলায় তাহার বন্ধু আডামের জন্য সাগ্ডাহিক উপাসনার ব্যবস্থ। 
করিলেন; আচাধ্যবূপে আভামের ভরণ পোষণার্থ অর্থ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন; এবং স্বীয় সন্তানগণ ও বন্ধুগণ সহ তাহার উপাসনালয়ে যাতায়াত 
করিতে লাগিলেন। এইরূপ জনশ্ররতি আছে যে, বদ্ধুবর আভামের জন্য 
রামমোহন রায় দশ হাজার টাক] দিয়াছিলেন। ইহ! তিনি নিজে দিয়াছিলেন 
কি চাদ! তুলিয়! দ্রিয়াছিলেন বলিতে পারি না। বোধ হয় ইহার অধিকাংশ 
তাহার প্রদত্ত ও অপরাংশ বন্ধুদিগের মধ্য হইতে সংগ্রহ করিয়া থাঁকিবেন। 

লর্ভ আমহাষ্ট বাহাদুরের রাজত্বের প্রারজ্তেই সহমরণ নিবারণের জন্য ষে 
আন্দোলন উঠিয়াছিল, তাহা এই ১৮২৮ সালেও সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হয় নাই। 
সে বিষয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের মত জানা, ইংলগ্ডের প্রভূদিগের সহিত চিঠি 
পত্র লেখা, নানা স্থান হইতে সহমরণ প্রথা সম্বন্ধীয় সংবাদ সংগ্রহ করা হইতে- 
ছিল। ততৎকালের নিজামত আদালতের কোটনি স্মিথ, (0০9010725 
91010) ) আলেকজপণ্ডার রস (48163811061 7055) আর. এইচ. রাস্্রে 

( ঢল. চ৪৮05 ) প্রভৃতি বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এ প্রথা নিবারণের 
জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন। কোন কোনও উচ্চপদস্থ কর্মচারী সতর্কতার 

' পক্ষাবলঘ্ধন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, প্রথমে নন-রে গুলেশন প্রদেশে চেষ্টা 
করিয়া দেখা উচিত, প্রজার সহা করে কি না। এই সকল সংবাদ 
ও মত সংগ্রহ করিতে ১৮২৭ সাল অতীত হইয়া গেল। ১৮২৮ সালের 
প্রারস্তে লর্ড আমহীষ্ট লিখিলেন-“"] 00870] 0615 15 1625018 0০ 19116 

8180 6020 0086, 20606 02 00০ 0০০91020702 0: 50102 ০1 

£21321:91 510101)955, 50010 23 01086 19101) 01658115011) 006 1021: 

28105 0£ 1361789] 17 1825, 010০ 01921955 0: 561061:9] 10786000101 

2100 006 010956617680005 66101003016 ০০ 1008] 0:1610615 111 

70:00006 01১2 19115 669০6 0: ৪. £12008] 0110117001010, 2170 26 0 

৮৩1 01521801100, 00০ 608] 63:010602) 0: 036 121210045 

716 ০0: 9৮০০.--অর্থাৎ এরপ আশ। করা যায় যে, শিক্ষা বিস্তারের গুণে ও 

গবর্ণমেণ্টের কণ্মচারীদিগের চেষ্টায় অচিরকালের মধ্যে এই বৃশংস প্রথা 
ভিরোহিত হইবে। বলা বাছল্য গবর্ণর জেনেয়ালের এইরূপ. মীমাংসা 
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রামমোহন রায় প্রভৃতি সমাজ সংস্কারকগণের বিরক্তি উৎপাদন করিয়নাছিল। 
তাহারা এ বিষয়ে আন্দোলম করিতে প্রবৃত্ত রহিলেন। এখন তাহাদের? 
প্রধান কার্য এই হইল যে, কোনও স্থানে কোনও রম্ণী সহমৃতা হইতেছেন 
এই সংবাদ পাইলেই কতিপয় বৎসর পুর্ধবে এই প্রথাকে দমনে রাঁখিবার জন্য 
যে সকল নিয়ম প্রবন্তিত হইয়াছিল, তাহা প্রতিপালিত হইল কি না তাহারা 
দেখিবার চেষ্টা করিতেন, সে কারণে তাহারা দলে দলে সহমরণের স্থলে 
উপস্থিত থাকিতেন। এই চেষ্টা এ প্রথা দমনের পক্ষে অনেক সহায়তা 
করিতে লাগিল । 

এই বৎসরের (১৮২৮ সাল ) ৬ই ভাব্র দিবসে রামমোহন রায় কলিকাতার 
চিৎপুর রোডে ফিরিঙ্গী কমল বস্থ নামক এক ভন্দলোকের বাহিরের 
বৈঠকখানা ভাঁড় লইয়া সেখানে ব্রাহ্মলমাজ প্রতিষ্ঠী করিলেন। একদিন 
রবিবার রামমোহন রায় বন্ধুবুর আডামের উপাসনা হইতে গৃহে প্রতিনিবৃত 
হইতেছিলেন। তখন তারাটাদ চক্রবত্তী ও চন্দ্রশেখর দেব তাহার গাড়ীতে 
ছিলেন । পথিমধ্ো চন্দ্রশেখর দেব বলিলেন,_দেওয়ানজী বিদেশীয়ের 
উপাসনাতে আমরা যাতায়াত করি, আমাদের নিজের একট] উপাসনার ব্যবস্থা 
করিলে হয় না? এই কথা রামমোহন রাঁয়ের মনে লাগিল । তিনি কালীনাথ 
মুন্সী, দ্বারকানাথ ঠাকুর, মথ্ুরানাথ মল্লিক প্রভৃতি আত্বীয়-সভায় বন্ধুগণকে 
আহ্বান করিয়া এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। সকলের সম্মতিক্রমে 
সাপ্তাহিক ব্রহ্মোপাসনার্থ একটি বাড়ী ভাঁড়া কর! স্থির হইল। তদন্নুপারে 
উক্ত ফিরিঙ্গী কমল বস্ুর বাড়ী ভাড়া করিয়! তথায় সমাজের কাধ্য আরম্ত 
হইল। প্রতি শনিবার সন্ধ্যাকালে ব্রঙ্গোপাঁসনা হইত। কার্ধ্যপ্রণালী এইরূপ 
ছিল, প্রথমে দুইজন তেলুগু ব্রাহ্মণ বেদপাঠ করিতেন। তৎপরে উতসবানন্দ 
বিছ্যাবাগীশ উপনিষৎ পাঠ করিতেন । পরে রামচন্দ্র বিগ্ভাবাগীশ উপদেশ ' 
প্রদান করিলে সংগীতানস্তর সভ। ভঙ্গ হইত । ভারাটাদ চক্রবর্তী এই প্রথম 
সমাজের সম্পাদক ছিলেন । 
 ব্রক্মসভা স্থাপিত হইলে কলিকাঁতার হিন্দুসমীজ মধ্যে আন্দোলন উঠিল। 

তাহাদের অনেকে রামমোহন রায়ের সভার কাঁর্্যপ্রণালী পরিদর্শনের জন্য 
সভাতে উপস্থিত হইতে লাগিলেন । রামমোহন রায় যে কেবল ব্রাহ্ষসমাজ 

স্থাপন করিলেন তাহা নহে, সামাজিক বিষয়ে তীহারু আচার ব্যবহার 
হিন্দুসমাজের লোকের নিতান্ত অপ্রিয় হইয়া! উঠিল । এই সকল বিষয় লইয়া 
পথে ঘাটে, বাবুদের বৈঠকথানায়, রামমোহন রায়ের দলের প্রতি সর্বদা কটুক্তি 
বর্ষণ হইত। 

যখন একদিকে এই সকল বাগ্ বিতণ্ডা ও আন্দোলন চলিতেছে তখন 
হিন্দুকালেজের মধ্যে ঘোর সামাজিক বিপ্লবের কুচনা ষ্ট হইল। ডিরোজিও 
হিন্ুকালেজে পদার্পণ করিয়াই চুম্বকে যেমন লৌহকে টানে সেইরূপ কালেজের 
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প্রথম চারিশ্রেণীর বালককে কিরূপ” আকৃষ্ট করিয়া লইলেন তাহা অগ্রেই 
বলিয়াছি। এরূপ অদ্ভুত আকর্ষণ, শিক্ষক ছাত্রে এরূপ দন্বন্ধ, কেহ কখনও 
দেখে নাই। ডিরোজিও তিন বৎসর মাত্র হিন্দুকালেজে ছিলেন, কিন্তু এই 
তিন বৎসরের মধ্যে তাহার শিষ্যদলের মনে এমন কিছু রোপণ করিয়া দিলেন: 
ধাহা তাহাদের অন্তরে আমরণ বিদ্ধমান ছিল। তাহাদের অনেকেই 
উত্তরকালে এক এক বিভাগে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু যিনি ঘে বিভাগেই 
গিয়াছিলেন, কেহই ডিরোজিওর শিক্ষাকে পশ্চাতে ফেলিয়া ষাইতে পারেন 
নাই। তাহার অপরাপর প্রধান প্রধান শিষ্কের পরিচয় পরে দিব, একজনের 
বিষয় সাধারণের জ্ঞাত নহে এই জন্য কিছু বলিতেছি। 

একবার বোস্বাই প্রদেশে গিয়া তথাকার প্রার্থনাসমাজের দ্ছুযোগ্য ও 
সম্মানিত সভ্য পরকালগত নারায়ণ মহাদেব পরমানন্দ মহাশয়ের মুখে 

গুনিলাম যে, তাঁহাদের যৌবনকালে বোম্বাই সহরে এক অদ্ভুত সন্াসী 
দেখা দিয়াছিলেন। তীহার অবলম্থিত নামটি এখন বিস্বৃত হইয়াছি.। 
তিনি ইংরাজী ভাষাতে মুুশিক্ষিত ছিলেন। সন্ন্যাসী বোশ্বাই হইতে 
গুজরাটের অস্তবস্তী কাটিওয়াড় প্রদেশে গমন করিলেন। কিছুদিন 
পরে বোস্বাইয়ের প্রসিদ্ধ কোনও সংবাদপত্রে "1152067707067)0 ৪ 
[:9015190”--“কাটিওয়াড়ে অরাজকতা” নাম দিয়া পত্র সকল মুত্রিত হইতে 
লাগিল। এ সকল পত্রে এমন বিজ্ঞতা, রাজনীতিজ্ঞতা, ও লোক চরিত্রদর্শন- 
ক্ষমতার পরিচয় ছিল যে, কয়েকখানি পত্র মুদ্রিত হইতে না হইতে চতুদ্দিকে 
সেই চর্চা উঠিয়া গেল। রাজপুরুষদিগের দৃষ্টিও সেদিকে আকৃষ্ট হইল | কাটি- 
ওয়াড়ের রাজা অনুসন্ধান কারতে লাগিলেন কে এই সকল পত্র লিখিতেছে। 
ক্রমে সন্ন্যাসী ধরা পড়িলেন। সন্ন্যাসী কিছুই গোপন করিলেন না; রাজাকে 

' বলিলেন,_-“আপনার প্রজারা আমার নিকট আসিয়। কাদে, তাই তাহাদের 
দুঃখে ছুঃখী হইয়া লিখিয়াছি, ইচ্ছা হয় আপনি শাঁসনকার্য্যের উন্নতি করুন, 
নতুবা আপনার যেরূপ অভিরুচি হয় করুন|” রীজা সন্ন্যাপীকে কারাগারে 
নিক্ষেপ করিলেন । সন্ন্যাসী একবর্যকাল কারাদণ্ড ভোগ করিলেন। এদিকে 
দেশময় প্রবল আন্দোলন চলিল। একবর্য পরে রাজা সন্ন্যাসীকে কারামুক্ত 
করিয়া তাহাকে প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিতে অন্ুরৌধ করিলেন। 
সন্ন্যাসী বলিলেন_-“আমার রাজপদের লালসা নাই, থাকিলে সন্গ্যাসব্রত গ্রহণ 
করিব কেন? তবে মহারাজ যদি দেশ সুশাসন করিতে চান, সে বিষয়ে 
পরামর্শ দিতে পারি।” তদবধি সন্নাসীর রাজত্ব আরম্ভ হইল। নন্যাসী 
প্রথম পরামর্শ এই দিলেন যে, “পুরাতন উৎকোচগ্রাহী কর্মচারীদিগকে 
পদচ্যুত কারয়া! তৎ তৎ পদে ইংরাজী-শিক্ষিত ও'ইংরাক্গ গবর্ণমেণ্টের কার্ধয- 
কলাপে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করিতে হইবে ।” তদনুসারে সন্ন্যাসী 
রোস্বাই সহরে আসিলেন, এবং একদল ইংরাঁজী-শিক্ষিত কর্মচারী লইয়! 
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গেলেন। নারায়ণ মহাদেব পরমানন্দ মহাশয় সেই সঙ্গে গিয়াছিলেন। তীহার 
মুখে শুনিয়াছি তাহার! প্রায় এক বৎসরকাল সন্গ্যাসীর অধীনে থাকিয়া 
রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তৎপরে পূর্ববপদচ্যুত কর্মচারীদিগের চক্রান্তে 
রাজার আবার মৃতিভ্রম হইল, এবং এই আদেশ প্রচার হইল যে, সম্াসীর 
দলকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কাটিওয়াড় ছাড়িয়া যাইতে হইবে । তদস্থসারে 
সম্যাসীর সহিত তাহারা সকলে চলিয়া আসিলেন। তাহার মুখে শুনিয়াছি 
সঙ্ন্যাপী তাহাদের নিকট তাহার গুরু ডিরোজিওর নাম সর্বদা করিতেন এবং 
তাহার অশেষ প্রশংসা করিতেন। আমি কলিকাতায় ফিরিয়া! রামতন্ 
লাহিড়ী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তাহাদের দলের মধ্যে কে সন্্যাসব্রত 
লইয়! দেশত্যাগী হইয়াছিলেন,তিনি বলিতে পাঁরিলেন না। 

ডিরোজিওর কাধ্য গ্রহণের পর একবৎসর যাইতে না যাইতে তাহার 
শিশ্তগণ এক ঘননিবিষ্ট দলে পরিণত হইয়া পড়িলেন। এই ১৮২৮ সালের 
মধ্যেই শিষ্ু্লের মনের উপরে ডিরোজিওর কি প্রভাব জন্মিয়াছিল, তাহার 
বিবরণ তৎকালীন কাঁলেজের কেরাণী হরমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে ডিরোজিওর জীবনচরিত লেখক 
মিঃ এভোয়ার্ডস্ কিয়দংশ উদ্ধত করিয়াছেন। তাহাতে নিম্নলিখিত 
বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় 

৮106 50845055 0£ 006 (50, 85০024, 21১0 0710 01855651790 
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0875. 01)0081 60০5 ০6 11070060176 1801908৪ 0: 

৪2100101706 60০ 80000110625 526 177 10০10921015 01৩- 

17762165060 221. 92100 0০৮০9007 10 10081069006 
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ডিরোজিও এইরূপ উপাদান লইয়া তাহার (4০৪০0010 45001901012) 

একাডেমিক এসোসিএশনের কার্য আরম্ভ করিলেন। প্রথমে কিছুদিন 
অন্য কোনও স্থানে উক্ত সভার অধিবেশন হইয়া, শেষে মাঁণিকতলার একটি 
বাঁটাতে অধিবেশন হইত | ডিরোজিও নিজে উক্ত সভার সভাপতি ও উমবাচরণ 
বস্থ নামক একজন যুবক প্রথম সম্পাদক ছিলেন । রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কষ্ণমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, 
হরচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি উক্ত সভার প্রধান বক্ত1, রামতন্থ লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, 
প্যারীষ্ঠাদ মিত্র, প্রভৃতি অপরাপর উৎসাহী সভ্য শ্রোতারূপে উপস্থিত থাকিতেন। 
এই. সভ। অল্পদিনের মধ্যে লোকের দৃষ্টিকে এতদূর আকর্ষণ করিয়াছিল যে, 
উহার অধিবেশনে এক এক দিন ডেবিভ হেয়ার, ল' উইলিয়ম বেটিঙ্কের 
প্রাইভেট সেক্রেটারি 001. 82502, পরবত্ত সময়ের এডজুটাণ্ট জেনেরাল 

001. 7686900, বিশপ কালেজের অধ্যক্ষ [0:. 71113 প্রতৃতি সন্ত্রাস্ত 
ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিতেন, এবং সভ্যগণের বক্তৃতা শুনিয়া বিস্ময় ও আনন্দ 
প্রকাশ করিতেন । 

এই সভার অধিবেশনে সমুদয় নৈতিক ও সামাজিক বিষয় স্বাধীন ও 
অসংকুূচিত ভাবে বিচার করা হইত। তাহার ফলস্বরূপ ডিরোজিওর 
শিল্ভদিগের মনে স্বাধীন চিন্তার স্পৃহা উদ্দীপ্ত হইয়! উঠিল; এবং তাহার! 
অসংকোচে দেশের প্রাচীন রীতি নীতির আলোচনা আরম্ভ করিলেন। 
তাহার ফল কিরূপ ফ্রাড়াইল তাহ? পুর্ববোক্ত হরমোহ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 
লিখিত বিবরণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি ;-- 

106 22750016520. 01800555 09£ 17800 261161010) ০1৪ 
00615 110109160 8150 ০0106120160, 2130. 28275 01570665  ৮2:6 
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হিন্দুকালেজের অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক বালকদ্দিগের এই সকল ভাব ক্রমে 
অপরাপর বালকদিগের মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ঘরে ঘরে বৃদ্ধাদিগের 
সহিত বালকর্দিগের বিবাদ, কলহ ও তাহাদ্িগের প্রতি অভিভাবকগণের 
তাড়না চলিতে লাগিল। ডেবিড হেয়ারের চরিতাখ্যায়ক স্বগাঁয় প্যারীাদ 
মিত্র বলেন,_“ছেলেরা উপনয়নকাঁলে উপবীত লইতে চাহিত না? অনেকে 
উপবাত ত্যাগ করিতে চাহিত ; অনেকে সন্ধ্যা আহ্িক পরিত্যাগ 
করিয়াছিল; তাহাদিগকে বলপুর্ববক ঠাকুরঘরে প্রবিষ্ট করিয়! দিলে তাহারা 
বসিয়া সন্ধ্যা আহ্ছিকের পরিবর্তে হোমরের ইলিয়ভ গ্রন্থ হইতে উদ্ধত অংশ 
সকল আবৃদ্ি করিত।” আবার সেকালের লোকের মুখে শুনিয়াছি যে, 
অনেক বালক ইহা অপেক্ষাও অতিরিক্ত সীমাতে যাইত । তাহারা রাজপথে 
যাইবার সময়, মুণ্তিত-মস্তক ফৌটাধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দেখিলেই তাহাদিগকে 
বিরক্ত করিবার জন্য “আমরা গরু খাইগো, আমরা গরু খাইগো” বলিয়া 
চীৎকার করিত। কেহ কেহ স্বীয় স্বীয় ভবনে ছাদের উপরে উঠিয়া 
প্রতিবেশিগণকে ডাকিয়া বলিত, “এই দেখ মুসলমানের জল মুখে দিতেছি” 
এই বলিয়া পিতা পিতৃব্য প্রভৃতির তামাক খাইবার টিকা মুখে দিত। 

তখন সহরে বৃন্দাবন ঘোষাল নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিল। সে ব্রাহ্গণের 
কাজকন্ম কিছু ছিল না, প্রাতে 'গার্গাঙ্গান, করিয়া! কোশাকুশি হস্তে ধনীদের 
বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিত এবং এই সকল সংবাদ ঘরে ঘরে দিয়া আসিত। সে 
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বলিয়। বেড়াইত্ত যে, ডিরোজিও ছ্রেলেঘিগকে বলেন, ঈশ্বর নাই, ধর্ম্াধখ 
নাই, পিতামাতাকে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য নয়, ভাই বোনে বিবাহ হওয়াতে 
দোষ নাই) দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সহিত ভিরোজিওর ভগিনীর .বিবাহ 
হইবে, ইত্যাদি ইত্যার্দি। ক্রমে সহরে একটা হুলুস্থুল পড়িয়া! গেল। : হিন্দু 
কালজের কমিটী প্রথমে হেভ মাষ্টার ডি. আন্সলেম সাহেবকে সতর্ক করিয়া 

দিলেন, যেন মাষ্টারেরা স্কুলের সময় বা অপর সময়ে বালকদিগের সহিত ধর্্দ 
বিষয়ে কথোপকথন ন। করেন । হেভ মাষ্টার ডিরোজিওর উপরে চটিয়া গেলেন । 
একদিন ডিরোজিও তাহার কার্যের বিবরণ দিবার জন্য হেড মাষ্টারের নিকট 

গেলেন, তখন মহাত্মা হেয়ার সেখানে দণ্ডায়মান । আন্সলেম সাহেব উক্ত 
কাধ্য বিবরশের মধ্যে কিঞ্চিত খু'ত ধারয়া ডিরোজিওকে মারিতে গেলেন। 
ডিরোজিও সরিয়! দীড়াইলেন। তখন আদ্দলেম রাগিয়! হেয়ারকে খোসামুদে 
বলিয়া গালি দিলেন । হেয়ার হাসিয়া বলিলেন--“কার খোসামুদে ?? 
হেয়ারের অপরাধ এই যে, তিনি ভিরোজিওর শিক্ষার্রণালী অতি উৎকৃষ্ট 
বলিয়া মনে করিতেন এবং তীহাকে ভালবাসিতেন। হিন্দুস্কুল কমিটী আবার 
আদেশ করিলেন যে, শিক্ষকেরা বালকদ্িগের সহিত ধর্মবিষয়ে আলোচন! 
করিতে পারিবেন না, এবং স্কুলঘরে খাবার আনিয়া খাইতে পারিবেন না । 

একদিকে যখন এইবূপ সংগ্রাম চলিতেছে তখন অপরদিকে ১৮২৯ সালের 
ঠা ডিসেম্বর মহামতি লর্ড উইলিয়ম বেটিস্ক সতীদাহ নিবারণ করিয়া 
নিয়লিখিত আদেশ গ্রচার করিলেন :-- 

“10151001505 02012169, 01096, ৪06] 005 01010015800 0: 

0015 12£0126101007 211 02150105 ০011510650 01 9101075 2170 2566008 

17) 096 58.01106 01 ৪. 1701000 100৬ 175 10010010601 ০0108 

167 21156, %/1)০0)61 016 32.011906 06 5০010106815 018 1160 0216 01 

২706, 51811 02 09917060. 201] 0£ 001798016 18010101062 2170 51811 
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ইহার অল্পদিন পরেই অর্থাৎ ১৮৩০ সালের ১১ই মাঘ দিবসে রামমোহন 
রায় তাহার নবনিশ্মিত গৃহে ব্রহ্ষদতাকে স্থাপন করিলেন। প্রতিষ্ঠার দিনে 
সেই ভবনের ট্রষ্ডীভ্ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়! বলিয়া দেওয়া হইল যে, প্র 
ভবন জাতি বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানবের ব্যবহারার্থ 
থাকিবে; এবং সেখানে একমাত্র নিরাকার সত্যন্বরূপ পরমেশ্বরের উপাসনা 
হইবে? তত্তিম্ন তায় কোনও পরিমিত দেবতার পুজা'হইবে না। 

উক্ত উভয় ঘটনাতে রলিকাতাবাসী হিন্দুগণকে অতিশয় উত্তেজিত 
করিয়া তুলিল। রাধাকান্ত দেব সারথি হইয়া ধন্দসত1 নামে এক সভা স্থাপন 
করিলেন। মতিলাঁল শ্লীল কলুটোলাতে তাহার এক শাখ! ধর্মসভা স্থাপন 
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করিলেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি পুর্ব্ব হইতেই চক্তিকার সম্পাদক 
রূপে কার্ধ্য করিতেছিলেন, তিনি এক্ষণে ছিগুণ উৎসাহের সহিত সনাতন 
হিন্দুধন্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন । যে দিন ধর্মসভার অধিবেশন হইত রে 
দিন সহরের ধনীদের গাড়িতে রাঁজপথ পুর্ণ হইয়া যাইত । সভাতে সমবেত 
সভ্যগণ আক্রোশ প্রকাশ করিয়া বলিতেন যে, তাহারা অনেক দিন রামমোহন 
রীয়ের সভার প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, আর উপেক্ষা 
করিবেন না, এবার তাহাকে সমূলে বিনাশ করিবেন। এই আক্রোশ কার্যেও, 
প্রকাঁশ পাইতে লাগিল। তাহারা! রামমোহন রায়ের দলস্থ ব্যক্তিদিগকে 
সমাঁজচ্যুত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। এমন কি যে সকল ব্রাঙ্মণ 
পণ্ডিত তাহার দলস্থ লোকদিগের ভবনে বিদায় আদায় গ্রহণ করিতেন, 
তাহাদিগকেও বজ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

এইরূপে সমাজ মধ্যে আন্দোলন উঠিয়া গেল। রামমোহন রায় অবিচলিত 
চিত্তে আপনার কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজে গিয়া 
উপাসনাদি করিতে লাগিলেন। সে কালের লোকের মুখে শুনিয়াছি, 
তাঁহার এই নিয়ম ছিল যে, তিনি উপাসনা মন্দিরে আসিবার সময়ে পদব্রজে 
আসিতেন, ফিরিবার সময় নিজ গাড়িতে ফিরিতেন। গাড়িতে যাইবার 
সময় কোন কোনও দ্রিন পথের লোকে ইট পাথর, কাদ! ছুরিয়া মারিত ও 
বাপান্ত করিত; তিনি নাকি হাসিয়া গাড়ির দ্বার টানিয়া দ্রিতেন ও 
বলিতেন “কোচম্যান হেকে যাও |” সতীদাহনিবারণ ও ব্রহ্মসভা স্থাপন 
নিবন্ধন কলিকাতাবাসী হিন্ুগণের মন এমনি উত্তেজিত হইয়াছিল যে, 
সতীদাহ নিবারণ-বিষয়ক আইন রদ করিবার জন্য এক আবেদন পত্রে 
বহুসংখ্যক লোকের স্বাক্ষর হইতে লাগিল। রামমোহন রায় লর্ড উইলিয়ম 
বেট্টিঙ্ককে সহমরণ নিবারণের জন্য ধন্যবাদ করিবার উদ্দেশ্যে যে অভিনন্দন 
পত্র পলিখিলেন তাহাতে তাহার কতিপয় বন্ধু ভিন্ন অপর কেহ স্বাক্ষর 
করিলেন না। 

এইরূপে কয়েক মাঁস কাটিয়া গেল। ইতি মধ্যে স্থবিখ্যাত খ্রীষ্টীয় মিশ- 
নারি আঁলেকজাগ্ডার ভফ কলিকাতাতে প্রদার্পণ করিলেন। তখন রামমোহন 
রায় বিলাত যাত্রা করিবার আয়োজন করিতেছেন । ডফ রামমোহন রায়ের 
সহিত কথাবার্তা কহিয়া অনুভব করিলেন যে, এদেশে ইংরাজী স্কুল স্থাপন 
করিয়া! ইংরাজী শিক্ষার ভিতর দিয়া খ্ীষটধশ্ব প্রচারস্করিতে হইবে । তদন্গ- 
সারে তিনি এক প্রকার স্কটলগুস্থিত কর্তৃপক্ষের অনভিমতে একটি ইংরাজী 
ক্কুল স্থাপন করিতে অগ্রসর হইলেন । রামমোহন রাঁয় সেজন্ত ব্রাঙ্গসমাজের 
ূর্ব-ব্যবহৃত ফিরিজী কমল বস্থুর বাড়ী নামক বাটা স্থির করিয়া দিলেন; 
এবং প্রথম ছয়টি ছাত্র জুটাইয়! 'দিলেন।. মেই কতিপয় ছাত্রের মধ্যে 
ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় পরে সহরের বড়লোক হইয়াছিলেন। 
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ডফ দুল স্থাপন করিয়া নবশিক্ষিত যুবকদলের নিকটে থাকিবার আশয়ে 

বর্তমান হিন্দুকালেজের সন্নিকটে বাঁস। করিয়া কন্তৃতা দিতে আরম্ভ. করিলেন। 
রামমোহন রায় ভফকে স্বীয় কার্ধ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া বিলাত. যাত্র 

করিলেন । কালেজের বালকের! অনেকে ডফ ও ডিয়ালটি,র বন্তৃতাতে 

উপস্থিত হইতে লাগিল। ইহাও হিন্দুকালেজ কমিটীর পক্ষে অসহনীয় হুইয়। 
উঠিল। তীহার1 আদেশ প্রচার করিলেন যে, কালেজের বালকগণ কোন 

বক্তৃতা শুনিতে যাইতে পারিবে না। এই আদেশ প্রচার হইলে চারি দিকে: 
লোকে ছি ছি করিতে লাগিল। লোঁকের স্বাধীন চিন্তার উপরে এতটা 
হাত দেওয়া কাহারও সহ হইল না। 

অবশেষে ১৮৩১ সালের এপ্রেল মাসে কালেজ কমিটার হিন্দুসভ্যগণ 
ভরোজিওকে তাড়াইবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া ফধীড়াইলেন। ্বর্গীয় 
কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের পিতামহ স্থপ্রসিদ্ধ রামকমল সেন মহাশয় হিন্দু- 
সভ্যগণের মুখ-পাত্র স্বরূপ হইয়া এক বিশেষ অগ্গরোধপত্র প্রেরণ করিম! 
সভা ডাকিলেন। প্র সভায় এই প্রশ্ন উঠিল--ডিরোজিওর স্বভাব. চরিত্র 
একপ কিনা এবং তাহার সংসর্গে বালকদিগের এরূপ অপকার হইতেছে 
কি না, যাহাতে তাহাকে আর শিক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত রাখা উচিত বোধ 
হয় না? ডাক্তার উইলসন ও মহামতি হেয়ার ডিরোজিওর সপক্ষে মত দিলেন, 
এবং হিন্দুসভ্যগণের অনেকেও এতটা বলিতে প্রস্ত হইলেন না । অবশেষে 
এই প্রস্তাব ত্যাগ করিয়া আর এক ভাবে প্রস্তাব উপস্থিত কর হুইল যে, 
দেশীয় সমাজের বর্তমান অবস্থাতে ডিরোজিও শিক্ষকরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে 
কালেজের অনিষ্ট হইবে কি না? উইলসন ও হেয়ার দেশীয় সমাজের অবস্থা 
বিষয়ে নিজে অনভিজ্ঞ বলিয়! ;এ বিষয়ে সাহসের সহিত কিছু বলিতে 

.পারিলেন না; সুতরাং কোনও পক্ষেই মত প্রকাশ করিলেন না। 
অধিকাংশের মতে ডিরোজিওকে পদচ্যুত কর' স্থির হইল। 

ডাক্তার উইলসন ভিরোৌজিওকে এই সংবাদ দ্রিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ 
পদতাগ করিয়া পত্র লিখিলেন। তাহার প্রতি ষে যে দোষারোপ করা 
হইয়াছিল তিনি সে সমুদয় দৃঢ়তার সহিত অস্বীকার করিলেন। বলিলেন 
তিনি কখনই নাস্তিকতা প্রচার করেন নাই, তবে ঈশ্বরের সপক্ষ বিপক্ষ দুই 
যুক্তি তুলিয়৷ বালকদিগকে বিচার করিতে উৎসাহিত করিয়াছেন বটে ; ভ্রাতা 
ভগিনীর বিবাহ যুক্তিসিদ্ধ এরূপ অদ্ভূত মত তিনি কখনও প্রচার করেন নাই; 
এবং পিতামাতার প্রতি অবাধ্যতা শিক্ষা দেওয়! ছ্ুরে থাক, সেরূপ ব্যবহার 
কোনও বালকে দেখিলে তাহাকে সাজা দিয়াছেন ।. 

ডরোৌজিও কালেজ পরিত্যাগ পুর্ব্বক ইষ্ট ইত্ডিয়াম নামক একখানি দৈনিক 
লংবাদ পত্র বাহির করিয়া তাহার সম্পাদনে নিযুক্ত হইলেন। এ কাগজ ত্বরায় 
প্রতিষ্ঠা লাঁভ করিল।.. ডিরোজিও কলিকাতার ফ্রিরিজীদলের এক জন নেছা 
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বলিয়! পরিগণিত হইলেন। তৎপরে যে কয়েকমাস তিনি জীবিত ছিলেন, 
সে সময়ের মধ্যে ফিরিলীসমীজের উন্নতির জন্ত যে কিছু অনুষ্ঠান হইত তর়াধ্যে 
তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি থাকিতেন। তাহাকে ছাড়িয়া কোনও কাজ 
হইত না। এইরূপে খাটিতে খাটিতে ১৮২১. সালের ১৭ই ডিসেম্বর শনিবার 

তিনি দুরারোগ্য ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইলেন। ছয় দিন তিনি 
রোগশধ্যায় শয়ান ছিলেন। তীহার পীড়ার সংবাঁদ পাইবামাত্র, মহেশ চন্র 
(ঘোষ, কষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞুন মুখোপাধ্যায় 
প্রভৃতি তাহার শি্কর্দল আসিয়! উপস্থিত হইল 7 এবং দিন রাত্রি পড়িয়া 
তাহার সেবা করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার জীবন রক্ষা! হইল না। 
২৪শে ডিসেম্বর প্রাণবামু তাহার দেহকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। ইহার 
পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কাগজ একজন অপদার্থ ইংবাজের হন্ডে গেল। সেব্যক্তি 
ডিরোজিওর মাতা ও ভগিনীকে ধনে প্রাণে সারা করিল। কয়েক বৎসরের 
মধ্যে তাহারা জন্মের মত সমাজসাগরবক্ষে চিরবিশ্থৃতির তলে ডূবিয়া গেলেন । 
ডিরোজিও অন্তষ্থিত হইলে কিছুদিন তাহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের প্রস্তাব 
চলিয়াছিল; এবং তদর্থ একটি কমিটাও গঠিত হইয়াছিল; কিন্তু কালাবর্তে 
সকলি মিলাইয়া গেল! নব্যবঙ্গের একজন প্রধান শিক্ষক ও দীক্ষা-গুরুর 
চিহ্নমাত্রও রহিল না। 

ভিরোৌজিও হিন্দুকীলেজ ছাড়িয়া গেলেন বটে, কিন্তু যে তরঙ্গ তুলিয়া 
দিয়া গেলেন তাহা আর থামিল না। ১৮৩১ সালের ২৩ আগষ্ট তাহার 
শিশ্তগণ এক মহা বিভ্রাট বাধাইয্া বসিলেন। সে সময়ে কুষ্মৌহন বন্য" 
পাধ্যায়ের ভবনে ডিরোজিওর শিষ্তুদলের একটা আড্ডা ছিল। উক্ত দিবস 
কৃষ্ণমৌহনের অনুপস্থিতি কালে তাহার যুবক বন্ধুগণ সেখানে জুটিলেন। তখন 
তাহাদের সর্ধপ্রধান সংসাহসের কণ্মম ছিল মুসলমানের কটা ও বাজার হইতে. 
সিদ্ধ করা মাংস আনিয়া খাওয়া। সেইরূপ আহারের পর হাড়গুলি 
পার্স্থ এক গৃহস্থের ভবনে ফেলিয়! দিয়া যুবকদল চীৎকার করিতে লাগিলেন, 
“এ গোহাড়, এ গোহাড়।” আর কোথায় যায় ! সমুদয় পল্লীস্থ হিন্দুগণ মার 
মার শব্দে বাহির হইয়। পড়িলেন। যুবকদল ধিনি যেদিকে পারিলেন পলায়ন 
করিলেন। তৎপরে প্রতিবেশিগণ দলবদ্ধ হইয়া কৃষ্ণমোহনের মাতামহ 
রামজয় বিগ্াভৃষণ মহাশয়কে ধরিয়া বসিল-_“আপনার দৌহিজ্রকে বজ্জন 
করিতে হইবে নতুবা আপনাকে লইয়া চলিব না।৯ ব্রাহ্মণ স্বীয় দৌহিজ্রের 
প্রতি কোপে অধীর হুইয়া গেলেন। বেচারা কৃষ্ধমোহন এ সকলের 
কিছুই জানেন না। তিনি সায়ংকালে গৃহে সমাগত হইলে, সে ভবনে আর 
আশ্রয় পাইলেন ন1। সে রাত্রে যান কোথায়, উপায়ান্তর না পাইয়। 
স্বীয় বন্ধু দক্ষিশারপ্রদের ভবনে গিয়া আপ্রয় লইলেন। তখন কৃষ্ণমোহন ও 
রসিককৃষ্ণ মল্লিক হেয়ারের স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। কৃষ্মোহন এই 



পঞ্য গরিচ্ছেদা ৮ 

ব্খসরের মে মাস হইতে .[0001:6: নামে এক সংবাদপত্র প্রচার করিতে 
আরন্ত করেন | সেই পত্রে তিনি নির্যাতনকারী হিন্দুদিগের প্রতি উপহাস 
বিদ্রেপবর্ষণ করিষ্ঠৈ লাগিলেন । নব্যদলের সমরভেরী বাজিয়৷ উঠিল। 

১৮৩২ সালের ২৮ আগঞ্টেব [0016 পত্রিকাতে প্রকাশ হইল ষে, 
ডিরোজিওর শিশ্তদলের একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি মহেশচন্দ্র ঘোষ খৃষটধন্মে 
দীক্ষিত হইয়াছেন। মহেশ বাল্যকালে অত্যস্ত জেঠা, ইয়ার ও উচ্ছঙ্খল 
বলিয়া বিদ্ধিত ছিলেন। একারণে রামগোপাল ঘোষ তাহার সঙ্গে বড় 
মিশিতেন না। কিন্তু ডিরোজিওর সংশ্রবে আসিয়া মহেশের জীবনে 
পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। তিনি ধর্শান্ুরাগ ও সচ্চরিত্রতাগুণে সকলের শ্রদ্ধার 
পাত্র হইয়াছিলেন। | 

সেই ১৮৩২ সাঁলেরই ১৭ই অক্টোবর কষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় শ্রষটধর্শে 
দীক্ষিত হইলেন। সে কালের লোকের মুখে শুনিয়াছি তখন এরূপ জনবর 
উঠিয়াছিল যে, হিন্দুকালেজের সমুদয় ভাল ভাল ছাত্র ্ীষ্ধম্ম অবলম্বন, 
করিবে। 

১৮৩৩ সালে লাহিড়ী মহাঁশয় কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়! হিন্দুকীলেজে 
শিক্ষকতা পদ গ্রহণ করিলেন। এই বৎসরে রামমোহন রায় ইংলগ্ডের 
বিষ্লনগরে ২৭শে সেপ্টেম্বর দেহত্যাগ করিলেন; এবং রামমোহন রায়ের 
চেষ্টায় ও মহামতি লর্ড উইলিয়ম বেটিস্কের পরামর্শে, গবর্ণমেণ্টের অধীনে 
উচ্চ উচ্চ পদ এদেশীয় ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের জন্য উন্ুক্ত হইল। 
এঁ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সনন্দ পুনগ্রহণের সময় পার্লেমেণ্ট মহাসভা 
ভারতশীপনের উন্নতিবিধানের উদ্দেশে এক নৃতন আইন লিপিবদ্ধ করেন। 
তাহার ৮৭ ধারাতে লিখিত হইল 7 
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লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় হইতে এদেশীয়গণ হাজার বড় হইলেও সেরেস্তা- 
দারের উর্ধে উঠিতে পারিতেন না। এমন কি রামমোহন রায়ও পদে 
উহার উপরে উঠিতে পারেন নাই। তিনি বিলাতবাসকালে এদেশ শাসন 
সম্বন্ধে যে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এদেশীয়দিগকে উন্নত পদ দেওয়ার 
বিষয়ে বিশেধরূপে অনুরোধ করিয়াছিলেন । এই বিধি প্রচার হওয়ার পর সে 
দ্বার উন্মুক্ত হইল। এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর হইতে ইংরাজী-শিক্ষিত 



১৮ | রামতমু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 

ব্যক্তিদিগকে ডেপুটা মাঁজিষ্টেট ও ডেপুটী কালেক্টর করা হইতে লাগিল। 
অতএব এই ১৮৩৩ সাল হইতে এদেশীয়দিগের বক্ষ হর একথা, পঞঃথর 

“তোলা হইল। সুখের বিষয় সে সময় হইতে এদেশীয়র্দিগীকে যে অধিকার 
দেওয়! হইয়াছে তাহার? তাহার অপব্যবহার করেন নাই, প্রত্যুত এ সকল 
পদকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন । 

রামতন্ু লাহিড়ীর যৌবন-নুহৃদগণ ব৷ 
নব্যবজের প্রথম যুগের নেতৃবৃন্দ 

শিক্ষকজেষ্ঠ ডিরোজিওর প্রতিভার জ্যোতির দ্বারা আকুষ্ট হইয়! হিন্দু- 
কালেজের যুবক ছাত্রগণ কিরপে তীহাকে আবেষ্টন করিয়াছিল এবং 
তাহাকে গুরুবূপে বরণ করিয়াছিল আশ। করি তাহ সকলে এক প্রকার হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পারিয়াছেন। এরূপ ব্যাপার তৎপুর্বে বা! তৎপরে বঙ্গদেশে আর 
কখনও দৃষ্ট হয় নাই | বালকদিগের মধ্যে আবার কতকগুলি যে তীহার দিকে 
বিশেষরূপে আকুষ্ট হইয়াছিল তাহা এক প্রকার উল্লেখ করা হইয়াছে । ইহার! 
বিদ্যালয়ে তাহার সঙ্গলাভ করিয়! তৃপ্ত না হইয়! তাহার ভবনে সর্বদা যাতায়াত 
করিত। অনেকে সেজন্য গুরুজনের হস্তে কঠিন নিগ্রহ সহ করিত তথাপি 
ষাইতে বিরত হইত না। এই সকল বালকের চিত্বেই ভিরোজিওর প্রভাব 
প্রধানরূপে কার্য করিয়াছিল। ইহাদের সকলেই তীহাঁর একাডেমিক এসো- 
শিয়েসনের সভ্য হইয়াছিল; ইহাদের অনেকে রোগশয্যায় তাহার সেবা 
করিয়াছিল। রামতন্থ লাহিড়ী মহাশয় এই দলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন 
বলিলে অতুযুক্তি হয় না। তিনি প্রতিভাবলে ও বিদ্যাবুদ্ধিতে, রসিকরুষ্ণ 
মল্লিক, রুষ্মৌহন বন্দ্যোপাধ্যায় বা রামগোপাল ঘোষের সমকক্ষ 
ছিলেন না; বরং অনেক বিষয়ে ইহাদিগকে জোষ্ঠ ভ্রাতা ও উপদেষ্টার 
স্তায় জ্ঞান করিতেন। কিন্তু তাহা হইলেও চরিত্রের গুণে লাহিড়ী 
মহাশয় ইহাদের সকলের গভীর গ্রীতি ও শ্রদ্ধার পাজ্র ছিলেন। ইহাদের 
সকল কার্য্যে তিনি সঙ্গে থাকিতেন; সকল চিন্তা ও শ্রমের অংশী হইতেন 
এবং ডিরোজিওর উপদেশের অন্থসরণে ' সকলের অগ্রগণ্য ছিলেন বলিলে 
'্ত্যুক্তি হয় না।. পাঠদ্দশার পরে ও যৌবনের কার্্যক্ষেত্রে ইহাদের বন্ধুতা 

» ঝা, পিছত 
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অক্ষুপ্ন ছিল। কেবল যৌবন কেন ইহাদের অধিকাংশের সহিত বার্ধক্যেও 
লাহিড়ী মহাশয়ের অতি গভীর প্রীতি ও প্রগাঢ় আত্মীয়ত! বিদ্মান ছিল।' 
বাল্যের সহাধ্য্নীদিগের মধ্যে সেরূপ' প্রগাঢ় বন্ধুতা বর্তমান সময়ে অসম্ভব 
হইয়াছে 

অতঃপর লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবন-সুহদ্গণের মধ্যে কতিপয় বিশিষ্ট 
ব্যক্তির জীবনচরিত সংক্ষেপে উল্লেখ করিতে যাইতেছি। 

কৃষ্ধমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ৮ 

ইনি ডিরোজিওর শিশ্তগণ ও লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবন-স্থহদগশের মধ্যে 
সর্ধাগ্রগণ্য ব্যক্তি । ১৮১৩ সালে কলিকাতার ঝামাপুকুর নামক স্থানে বর্তমান 
বেচুচাটুধ্যের স্্রাটে মাতামহের আলয়ে ইহার জন্ম হয়। ইহার মাতামহের 
নাম রামজয় বিদ্যাভৃষণ। বিগ্যাভৃষণ মহাশয় কলিকাতার তৎকালপ্রসিদ্ধ 
ধনী, ঘোড়ার্সাকো৷ নিবাসী, শান্তিরাম সিংহের ভবনে সভাপপ্তিত ছিলেন । 
এই শান্তিরাম সিংহ মহাভারত-প্রকাশক স্থবিখ্যাত কালীপ্রসন্ন সিংহৈর' 
পিতামহ । কৃষ্মোহনের পিতার নাম জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাহার 
নিবাস ২৪ পরগণার নবগ্রাম নামক গ্রামে ছিল। জীবনকুষ্ণ কুলীন ব্রাহ্মণের 
সন্তান ছিলেন) এবং বিগ্ভাভূষণ মহাশয়ের ছুহিতা শ্রীমতী দেবীর পাণিশ্রহণ 
করিয়া শ্বশুরালয়েই বাস করিতেন | সেখানে তাহার কঞ্চমোহন ব্যতীত আর 
দুইটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মে । পুত্র ছুইটির নাম ভূবনমোহন, ইনি সর্বজোষ্ঠ, 
সর্বকনিষ্ঠ কালীমোহন। ইনি কষ্চমোহনের পদবীর অন্থুসরণ করিয়া পরে 
খীষটধন্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। কন্যাটির শিবনারায়ণ দাসের লেন নিবাসী 
হরনাথ চট্ট্যোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। তীহার পুত্র মন্নলাল 
চট্টোপাধ্যায় পরে গবর্ণমেণ্টের অধীনে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। 

বংশবৃদ্ধি হওয়াতে জীবনকৃষ্ণের শ্বশুরালয়ে বাস করা ক্লেশকর হইয়া 
উঠিল। তিনি ক্রমে শ্বশুরালয় ত্যাগ করিয়া গুরুপ্রসাদ চৌধুরির লেনে একটি 
স্বতন্ত্র আবাঁসবাটা নির্মাণ পূর্বক তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি 
কুলীনের সন্তান, সেরূপ বিদ্যাসাধ্য কিছুই ছিল না, স্থৃতরাং তাঁহাকে অতি 
ক্লেশে নিজ পরিবার প্রতিপালন করিতে হইত । একপ শুনিয়াছি, পতিপরায়ণ 
স্বধ্্মনিরতা শ্রীমতী দেবী গৃহকাধ্য সমাধা করিয়া বিশ্রামার্থ যে কিছু সময় 
পাইতেন, সেই সময়ে কাটনা কাটিয়া, বেটের দড়ি পাকাইয়া, পৈতার সুতা! 
প্রস্তুত করিয়া কিছু কিছু উপার্জন করিতেন, তন্থারাগ্রতির সংসারযাত্রা নির্ববাহ 
করিবার পক্ষে অনেক সহায়ত হইত। সে লময়ে ভারতবন্ধু হেয়ার 
কালীতলাতে স্কুল সোসাইটার অধীনে একটি পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন । 
১৮১৮ কি ১৮১৯ সালে শিশু কৃষ্কমোহন সেই পাঠশালাতে ভর্তি হইলেন। 
হেয়ার তাহার পাঠশালাগুলির তত্বাবধানকাধ্যে কিন্ধপ মনোযোগী ছিলেন।, 



১8? রামতন্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 

তাহ! অগ্রে বর্ণনা করিয়াছি। তিনি অল্লদিনের মধ্যেই কৃষ্ষমোহনের প্রতিভার 
পরিচয় পাইয়া, ভাহাকে ১৮২২ সালে নবপ্রতিষ্ঠিত স্কুল সোসাইটীর স্কুলে, 
বর্তমান সময়ে তন্নীমপ্রসিদ্ধ হেয়ার স্কুলে লইয়া গেলেন। ২৪ সালে ্ঘন 
মহাবিদ্যালয় বা হিম্দুকালেজ নবপ্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত কালেজের শব-নিম্মিত গৃহে 
প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন কুষ্চমোহন স্ুলসোসাইটার অবৈতনিক ছাত্ররূপে 
হিন্দুকালেজে প্রবেশ করিলেন । 

এই সময়ে বিষ্ভ। শিক্ষা বিষয়ে তাহার যেরূপ মনোযোগ ছিল, তাহা 
শুনিলে আশ্চর্যযান্বিত হইতে হয়। কোনও দিন তাহার উদরে অন্ন যাইত 
কোনও দিন বা যাইত না, কিন্তু সেজগ্ভ কেহ তাহাকে বিষণ ব] ব্বকাধ্য- 
সাধনে অমনৌযোগী দেখিতে পাইত নাঁ। এমন কি তিনি স্বীয় জননীর 
সহিত এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে, একবেল। তিনি রন্ধন করিবেন, সে সমযে 
মা নিজ শ্রমের দ্বারা অর্থোপার্জন করিবার চেষ্টা করিবেন। তিনিস্কুল হইতে 
আসিয়া! রদ্ধনকার্ষ্যে নিযুক্ত হইতেন ; অথচ বিদ্যালয়ে কেহই তাহাকে শিক্ষ। 
বিষয়ে অতিক্রম করিতে পারিত ন1। 

ডিরোজিও হিন্দুকালেজে পদার্পণ করিবামীত্র অপরাপর বালকের ন্যায় 
কষ্ণঠমোহনও তাহার দিকে আকৃষ্ট হইলেন। তিনি তখন প্রথম শ্রেণীতে 
অধ্যয়ন করেন। ভিরোজিও তাহাকে স্বীয় শিষ্দলের মধ্যে অগ্রগণ্য বলিয় 
বরণ করিয়া লইলেন। একাডেমিক এসোসিয়েশন যখন স্থাপিত হইল, তখন 
কৃষ্ণমোহন তাহার যুবকসভ্যগণের মধ্যে একজন নেতা হইয়! দীড়াইলেন। 
১৮২৮ সালে তাহার পিত1 বিষম কলেরা রোগে অকালে কালগ্রাসে পতিত 
হন। ১৮২৯ সালে নবেশ্বর মাসে তিনি হিন্দুকীলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইলেই 
হেয়ার তাহাকে নিজ স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক নিধুক্ত করিলেন। ১৮৩১ সালে 
বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর [২৪৫০7767 “রিফরমার” নামে এক সংবাদ পত্র 

বাহির করেন; তাহার প্রতিদন্বিতা করিয়া উক্ত বৎসরের মে মাসে 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় [17001:6: নামে এক কাগজ বাহির করেন। এই 
কাগজে তৎকালোচিত রীতি অনুসারে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজের প্রতি কটুক্তি 
বর্ষণ করিতে ক্রুটা করিতেন না। এই হিন্দুধর্শ ও হিন্দুজাতিবিদ্বেষ তাহার 
অন্তরে বহুদিন ছিল। ১৮৫০ সালে তিনি একখানি বিজ্রপপূর্ণ পুস্তিকা রচন! 
“করিয়াছিলেন, তাহাতে রাধাকান্ত দেবকে গাধাকান্ত নামে অভিহিত 
করিয়াছিলেন | ৮ 

১৮৩০ সালে আলেকজাগ্ডার ডফ এদেশে আসিলেন এবং কালেজের 
সন্নিকটে বাসা লইয়া! খ্রীষটধন্ম প্রচার আরম্ভ করিলেন। ইহার বিবরণ পুর্বে 
দিয়াছি ; এবং এ সকল বক্তৃতা শুনিতে যাওয়াতে হিন্দুকালেজের ডিরোজিওর 
শিষ্যগণ কালেজকমিটার কিরূপ বিরাগভাজন হইয়াছিলেন তাহাও কিঞ্চিৎ 
বর্ণনা করিয়াছি। কৃষ্ণমোহন বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে এ সকল বক্তৃতা শুনিতে 
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তর্কবিতর্ক করিতেন। :. . | 
তৎপরে ১৮৩১ সালের আগষ্ট মাসে যে ঘটন। ঘটিয়া তাহাকে গৃহ হইতে 

তাঁড়িত হইতে হয় তাহার বিবরণ অগ্রেই দিয়াছি। 
কুষ্ণমোহন গৃহ হইতে তাড়িত হুইয়া দক্ষিণারঞ্জনের' ভবনে সে রাঙে 

আদরে গৃহীত. হইলেন। তিনি এই ভবনে ঠিক কতদিন ছিলেন তাহ 
বলিতে পারি না। বোধ হয়, তাহাকে কয়েক দিনের মধ্যেই এই আশ্রয় 

"স্থান পরিত্যাগ করিয়। স্বতন্ত্র বাসা করিতে হইয়াছিল। কারণ দক্ষিণারঞ্জনের 
বন্ধুগণ তাঁহার ভবনে আসিলে, তাহার পিতা বিরক্ত হুইতেন, এজন 
পিতাপুত্রে মধ্যে মধ্যে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইত। একবার দক্ষিণারঞ্জনের 
পিতা স্বীয় পুত্রের অন্নপস্থিতিকালে তাহার কোনও বন্ধুকে অপমান করাতে 
দক্ষিণারঞন পিতৃগৃহ ছাড়িয়া গিয়াছিলেন, তখন ভিরোজিও তাহাকে বুঝাইয়া 
নিবৃত্ত করেন। এই বন্ধু হয়ত কঞ্চমোহন। 

যাহা হউক, গৃহ হইতে তাড়িত হইয়া কৃষ্মোহন ভাসিয়া বেড়াইতে 
লাগিলেন। কিন্তু তীহার উৎসাহ কিছুতেই মন্দীভূত হইল না। তিনি 
দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত তাহার 1700121 পত্রিক1 চালাইতে লাগিলেন এবং 
অসংকোচে ভফ্ ভিয়েলটি, প্রভৃতি খ্রীতীয় প্রচারকদিগের ভবনে যাতায়াত 
এবং তাহাদের সহিত পানভোজন করিতে লাগিলেন। এইরূপে এক বৎসর 
কাটিয়া গেল। ১৮৩২ সালের ২৮ আগঞ্টের ইন্কৌয়ারারে সংবাদ বাহির 
হইল যে, হিন্নুকালেজের অন্ততম ছাত্র ও কষ্ণমোহনের বন্ধু মহেশ চন্দ্র ঘোষ 
্ীষটধর্মীবলম্বন করিয়াছেন। কলিকাতা সমাজে তুমুল আন্দোলন উঠিল। 
তৎপরবস্তাঁ অক্টোবর মাসের ১৭ই দিবসে কষ্ণমোহন স্বয়ং শ্ীষ্টধর্দে দীক্ষিত 
হইলেন। তিনি গৃহ-তাড়িত হওয়ার পর কিছুদিন কতিপয় ইউরোপীয়ের 
সহিত খুব মিশিতেন। তন্মধ্যে কাপ্তেন কর্ষিন (08960. 00:৮1) 
নামে একজন সেনাদল-ভুক্ত কর্মচারী প্রধান ছিলেন। তাহার ভবনে তিনি 
তাহাদের সহিত সমবেত হইয়! শ্রীষ্টধন্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থ সকল পাঠ করিতেন । 
এতত্তিন্ন সে সময়ে কর্ণেল পাউনি (00101)6] [১০৮726% ) নামক একজন 

্রীষ্টভক্ত কর্ণেল কলিকাতাতে ছিলেন, তাহার ও তাহার বন্ধুগণের সহিত 
সমবেত হইয়া কৃষ্ণমৌহন একবার ট্রীমার যোগে সাগর দ্বীপে গিয়াছিলেন। 
অনেকে অন্থুমান করিয়াছেন তাহার শ্রীষ্টীযধর্ম গ্রহণ ইহাদেরই প্রভাবে । 

যাহা! হউক ইহার পরে কৃষ্ধমোহনের জীবনে সংগ্রামের পর সংগ্রাম উন্নতির 
পর উন্নতি চলিতে লাগিল। তাহার প্রণয়িনী হিষ্ব্যবাসিনী দেবী প্রথমে 
তাহার সহচারিণী হইতে চান নাই। অবশেষে অনেকদ্দিন অপেক্ষা করার পর 
১৮৩৫ গ্রীষ্টানক্ে আসিয়া তাহার সঙ্গে যোগ দ্রিলেন। ১৮৩৭ সালে 
কৃষ্ণমোহন আরঙহীয় আচারধ্যের পদে উন্নীত হইলেন.। : তাহার প্রথম আচার্য্যের 
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কার্ধা তাহার বন্ধু মহেশচন্ত্র ঘোষের মৃত্যু উপলক্ষে । ১৮৩৯ সালে তাঁহার কনিষ্ঠ 
সহোদর কাঁলীমোহনকে নিজধর্মে দীক্ষিত করিলেন। এ সালেই তাহার 
জন্য হেছুয়ার কোণে এক ভজনালয় নিশ্মিত হইল । তিনি সেখানে থার্কিয়। 
তাহার অবলদ্থিত ধর্ম যাজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । এইথানে অবস্থান কালে 
ক্থপ্রসিদ্ধ প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একমান্ত্র পুত্র জ্ঞানেন্রমোহন ঠাকুর শ্রীষ্ধর্্ব 
অবলম্বন করেন; এবং তাহার কন্ত! কমলমণিকে বিবাহ করেন। 

১৮৪৫ সাল হইতে গবর্ণর জেনেরাল লর্ড হাঁডিঞ বাহাছরের প্ররোচনায় 
তিনি “সর্ববার্থ সংগ্রহ” নামে জ্ঞান-গর্ভ মহাকোষ স্বরূপ গ্রন্থ সকল প্রণয়ন 
করিতে আরম্ভ করেন । তীহার কার্যে প্রীত হইয়া! ১৮৪৬ সালে ল্ হাডিগ্ 
ঠাহাকে একখানি এলফিনষ্টোন প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাস উপহার 
দিয়াছিলেন। ১৮৫১ শ্রীষ্টাব্ধে মহাত্মা বীটন বা বেখুনের মৃত্যু হইলে তাহার 
নামে যে সভা স্থাপিত হয়, কষ্ণজমোহন তীহার সভাপতি নির্বাচিত হুন। 
১৮৫২ সালে তিনি বিশপ কালেজের অধ্যাপকের পর্দে মনোনীত হইয়া 
শিবপুরে গিয়া বাস করেন। ১৮৬১-৬২ সালে হিন্দু ষড়দর্শন বিষয়ে প্রভূত 
গবেষণাপুর্ণ এক গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। ১৮৬৮ সালে শিবপুরে তাহার 

জীবনের স্থখ দুঃখের সঙ্গিনী বিস্ক্যবাসিনী দেবীর মৃত্যু হয় । এ ১৮৬৭-৬৮ 

সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের ফেলো নিযুক্ত হন। ১৮৭৫ সালে 

5212 ৬৬100695 “আধ্য শাস্ত্রের সাক্ষ্য” নামে এক পুন্তক প্রকাশ করেন। 

১৮৭৬ সালে লর্ভ নর্থক্রকের পরামর্শে কলিকাত1 বিশ্ববি্ধালয় তাহাকে 
ডাক্তার উপাধি প্রদান করেন। ১৮৭৮ সালে তিনি ভারতসভার 
সভাপতিরূপে মনোনীত হন। ১৮৮০ সালে কলিকাতার অধিবাসিগণ 
তাহাকে মিউনিসিপালিটাতে আপনাদের প্রতিনিধিবূপে বরণ করেন। 
মিউনিসিপালিটাতে সকলে তাঁহাকে নির্ভীক, সত্যনিষ্ঠ ও অধর্ম-বিদ্বেধী লোক 
বলিয়া জানিত। তিনি স্বকর্তব্য-সাধনে কখনই অপরের মুখাপেক্ষা করিতেন 
না। এইরূপে চিরদিন তিনি স্বদেশে বিদেশের লোকের,.আদর সন্ত্রম পাই্সা 
সকলের সম্মানিত হইয়া কাল কাটাইয়া গিয়াছেন। ১৮৮৫ সালে কষ্চমোহন 
্বর্গারোহণ করেন। 

বি 

রামগোপাল ঘোষ ৮4 

প্ীত৭১২ ১ ৭৯ বলত) তি এ৯। ৪74 রি ” 

ডিরোজিওর শিষ্তদলের অগ্রণীদিগের মধ্যে ডাক্তার ক্চমোহন বন্য্যো- 
পাধ্যায়ের পরেই রামগোপাল ঘোষ সর্বাপেক্ষা অধিক কৃতী ও যশন্থী হইয়া 
ছিলেন; সুতরাং তাহার জীবনচরিত সংক্ষেপে বর্ণন করা যাইতেছে । 

১৮১৫ শ্রীষ্টান্ধে কলিকাতার বর্তমান বেচু চাটুধ্যের স্ত্রী নামক গলিতে, 

্বীয় পিতামহ দেওয়ান রামপ্রসাদ সিংহের ভবনে ইহার জন্ম হয় । ,ইহানর 
পিতার নাম গোবিন্দ চন্দ্র ঘোষ। পৈতৃক নিবাস বাগাটা গ্রাষে । প্রগ্রাম 
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হুগলী জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ জরিবেণী তীর্থের সন্নিকটে অবস্থিত। তাহার 
পিতামহ কলিকাঁতার কিং হামিন্টন কোম্পালির (00778 17082011600) 800) 

অফিসে কর্ করিতেন । কলিকাতার চীনাবাজারে তাহার পিতার একখানি 
দোকান ছিল। সেখানে তিনি সামান্ত ব্যবসায় বাণিজ্য করিতেন । 

রামগোপালের শৈশবকাঁলের শিক্ষা সম্থদ্ধে অধিক কিছু জানিনা। সে 
সম্বদ্ধে ছুই প্রকার জনশ্রতি আছে। এক জনশ্রুতিতে বলে, তিনি প্রথষে 
শারবরণ (১1761001005) সাহেবের স্কুলে ইংরাজী শিক্ষা আরস্ত করিয়াছিলেন। 

'& সময়ে একটি ঘটনা ঘটে, যাহাতে তিনি হিন্দুকালেজে ভণ্তি হইতে পান। 
মে ঘটনাটি এই, তাহার কোনও স্বসম্পর্কীয়া বালিকার সহিত্ত হিন্দুকালেজের 
অন্যতম ছাত্র, ও পরবত্তাঁ সময়ের ডিরোজিওর শিষ্যদলের অন্যতম সভ্য হবচন্জ্ 
ঘোষের বিবাহ হয়। বালক হ্রচন্দ্র অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক রামগোপালের 

মেধার পরিচয় পাইয়া, তাহার দিকে আকুষ্ট হন; এবং তীহাকে হিন্দুকালেজে 
ভণ্তি হইবার জন্য উৎসাহিত করেন। রামগোপাল তাহার উৎসাহে উৎসাহিত 
হুইয়! স্বীয় পিতাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া! তোলেন। তাহার পিতার এরূপ অর্থ 
সামর্থ্য ছিল না ষে, তিনি হিন্দুকালেজের বেতন দিয়া পুত্রকে পড়াইভে পারেন । 
এই সময়ে যিষ্টর রজার্স (1. 7২০£519) নামক কিং হামিণ্টন কোম্পানির 

আপীসের একজন কর্খচারী শিশু রামগোপালের বেতন দিতে স্বীকৃত হন । 
তাহাই ভরসা করিয়া তাহাকে হিন্মকালেজে ভণ্তি করিয়া দেওয়া হয়। 
অপর জনশ্রুতি এই যে, রজার” সাহেবের সাহাধ্যে তিনি প্রথম হইতেই 
হিন্দুকালেজে পড়িতে আরম্ত করেন। 

যাহা হউক তীহাকে অধিক দিন বেতন দিয়া পড়িতে হয় নাই । তাহার 
পাঠে মনোযোগ ও অসাধারণ মেধ! দেখিয়া মহামতি হেয়ার তাহাকে ত্বরায় 
অবৈতনিক ছাব্রদলে প্রবিষ্ট করিয়া! লইলেন। ক্রমে ক্রমে রামগোপাল 
ডিরোজিওর শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। এখানে আসিয়া রামতন্ু লাহিড়ীর 
সহিত তাহার সম্মিলন ও আত্মীয়তা হইল। যে কতিপয় বালক ডিরোজিওর 
দিকে বিশেষরূপে আকুষ্ট হইয়াছিল, রামগোপাল তাহাদের মধ্যে 
একজন । বীমগোঁপালের আশ্যধ্য ধীশক্তির পরিচয় পাইয়া ডিরোজিও 
তাহাকে বিশেষ ন্নেহের চক্ষে দেখিতেন ; এবং ছুটার পর তাহার সঙ্গে মিলিত 
হইয়া তৎকালপ্রসিদ্ধ ইংরেজী দর্শনকার ও স্কবিদিগের গ্রস্থাবলী পাঠ 
করিতেন। একদিন স্বিখ্যাত দর্শনকার লকের (1,০০৪) গ্রস্থাবলী পড়িবার 
সময় রামগোপাল বলিয়া উঠিলেন, “লকের মন্তক প্রবীণের ন্াঁয় কিন্ত 
রসনা শিশুর গ্তায়।* অর্থাৎ লক অতি প্রাগ্ুল ভাষাতে গভীর 
মনোবিজ্ঞানতত্ব সকল প্রকাশ করিয়াছেন। এই উক্তিতে ডিরোজিও অতিশয় 
সন্ধ্ট হইয়াছিলেন। ইহার পরে রামগোপাল অন্গগত শিল্পের স্তায় ভিরো- 
জিওর অস্কবর্তন করিতেন। একাডেমিক এসোলিয়েশন যখন স্থাপিত হইল, 
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খন তিনি তাহার সভ্যগণের মধ্যে একজন অগ্রণী হইয়া উঠিলেন। এই 
খানেই তাহার বক্তৃতাশক্কির প্রথম বিকাশ হইল। তিনি স্ন্দর হৃদয়গ্রাহী 
ইংরাজীতে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করিতে শিখিলেন। এখন হইর্তেই 
তাহার ধশ চারিদিকে ব্যাণ্চ হইতে লাঁগিল। পুর্বে বলিয়াছি সার এডো- 
স্ার্ড রায়ান, (58: ঢ0দ্৮21:0 0২5218) মিষ্টর ভবলিউ. ভবলিউ. বাড (17. 
৬৬. ৬. 8319) প্রভৃতি তৎকালপ্রষিদ্ধ উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ একাডেমিকের 

অধিবেশনে উপস্থিত হইতেন। সার এডওয়ার্ড রায়ান সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি 

ছিলেন এবং বার্ড মহোদয় পরে বাঙ্গালার ডেপুটী গবর্ণরের পদে উন্নীত হইয়া- 
ছিলেন। এই সভাতে রামগোপালের বাগ্মিতা ও বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া 
ইহারা চমতকৃত হইয়াছিলেন এবং তদবধি সর্ববিষয়ে রামগোপালের উৎসাহ- 
দাতা ছিলেন। 

রামগোপাল কালেজের সমগ্র পাঠ সাঙ্গ করিতে পারিলেন না । সেই 
সময়ে মিষ্টার জোসেফ নামে একজন ধনবান য়িহুদী বাণিজ্য করিবার আশয়ে 
কলিকাতাতে আগমন করেন। তাহার একজন ইংরাজীভাষাভিজ্ঞ দেশীয় 
সহকারীর প্রয়োজন হয়। তিনি কলবিন কোম্পানির আফিসের মিষ্টার 
এগ্ারসনের (£১96.501)) নিকট স্বীয় অভাব জ্ঞাপন করেন। এ্রণ্ডারসন 
মহামতি হেমঘারের নিকট লোক চাহিয়া পত্র লেখেন। হেয়ার রাম- 
গোপালকে উত্তমরূপে চিনিতেন। যে কাধ্যের জন্ত লোকের প্রয়োজন 
রামগোপাল যে সেকাধ্যে স্থুদক্ষ হইবেন, ইহা! তাহার প্রতীতি হইয়াছিল, 
স্থতরাং তিনি রামগোপালকে মনোনীত করিলেন। ১৮৩২ সালে কালেজ 
হইতে উত্তীর্ণ হইবার পুর্ধেই রামগোপাল মিষ্টর জোৌঁসেফের সহকারীরূপে 
প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অন্ুমানে বোধ হয় তাহার এত শীঘ্র কালেজ পরিত্যাগ 
করিবার ইচ্ছ! ছিল না; কাঁরণ তিনি বিষয়কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াও কোনও 
প্রকারে সময় করিয়া কিছুকাল কালেজে আসিতেন এবং কোন কোনও 
বিষয় ছাত্রদিগের সহিত সমভাবে শিক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেন । 

রামগোপাল অপেক্ষাকৃত স্বল্পবেতনে মিষ্টর জোসেফের আফিসে কন্ম 
লইয়াছিলেন। কিন্তু ত্বরায় তাহার পদবৃদ্ধি হইল। কিছুদিন পরে মিষ্টর 
কেলসল (%:615911) নামে অপর এক ধনী আসিয়৷ জোসেফের সহিত যোগ 
দিলেন ; এবং রামগোপাল তাহাদের সম্মিলিত কারবারের মুচ্ছু্দি হইলেন ; 
তাহার ধন দিন দিন বাড়িয়া যাইতে লাঁগিল। ক্রমে জোসেফ ও কেলসল 
এই উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিল; তখন রামগোৌপাল (চ:615811, 0120955 
& 0০. নামে ) স্বাধীন বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই ভাবে কয়েক 
বৎসর গেল; তিনি এশ্বর্্যশালী হইয়া উঠিলেন। অবশেষে কেলসলের 
সঙ্গেও তাহার বিবাদ ঘটিল। এই বিবাদের সমগ্র কারণ কেহই অবগত 
নহে। এইমাত্র জানা আছে যে, তিনি মিষ্টর কেলমলের সহিত বিবাদ করিয়া 
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ইংরাজসমাঁজের রীতি অঙ্কুসারে তাহার প্রদত্ত সমুদয় উপহার সামগ্রী ফিরাইয়। 
দিয়া নিজে ঘোষ কোম্পানি (২. 3.01986 & 0০0.) নাম লইয়া স্বতন্ত্রভাবে 
সওদাগরী কাজ চালাইতে লাগিলেন ।. ইহা সম্ভবতঃ ১৮৪৮ সালে ঘটিয়া- 
ছিল। এ কার্যেও তাহার প্রভূত অর্থাগম হইয়াঁছিল। 

একদিকে যখন তাহার বৈষয়িক উন্নতি হইতে লাগিল, অপর দিকে তিনি 
আত্মোরলতি ও যথাসাধ্য স্বদেশের কল্যাণ সাধন বিষয়ে উদাসীন রহিলেন ন1.। 
তাহার একট বড় গুণ এই ছিল যে, তিনি বন্ধুগণের প্রতি অতিশয় অন্ধুর্ক্ত 
ছিলেন। একদিন বন্ধুর! বাটাতে না আসিলে অস্থির হইয়া উঠিতেন? তাহা- 
দিগকে খু'জিতে বাহির হইতেন। যতক্ষণ অর্থ দিয়া সাহায্য করিবার সাধ্য 
থাকিত করিতেন, না পারিলে অপর কোনও প্রকারে সহায়তা করিবার চেষ্টা 
করিতেন। তিনি বিষয়কর্শে প্রবৃত্ত হইলে একবার তীহার প্রিয়বন্ধু রামতন্ু 
লাহিড়ীর বড় অর্থরুচ্ছ, উপস্থিত হ্ইয়াছিল। তখন নিজের আয় 
সামান্ত, অধিক অর্থ সাহায্য করিতে ন1 পারিয়! তিনি মিষ্টর জোসেফকে বলিয়। 
রামতন্থু বাবুকে তীহার পারসীশিক্ষকরূপে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এতত্তিন্ন 
যখন যে বাল্যবন্থুর বিপদ ঘটিয়াছে, রামগোপাল বুক দিয়! পড়িয়াছেন। 
উত্তরকালে তাহার বাল্যবন্ধু রসিকরুষ্ণ মল্লিক শেষ পীড়ায় পীড়িত হইয়া 
কলিকাতা আসিলে, রামগোপাল স্বীয় গঙ্গাতীরস্থ বাগানবাঁটাতে তাহাকে 
রাখিয়! তাঁহার চিকিৎসা ও শুশ্রধার সমুচিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যেমন 
সহদয়ত| তেমনি সত্যপরায়ণতা। ঠিক সময়ট। জানিতে পারি নাই, শুনিয়াছি 
তাহার পিতামহের যখন মৃত্যু হইল, তখন তাহার স্বসমাজস্থ লোকেরা তাহাকে 
হিন্দুধর্ম বিদ্বেষী ও স্বজাতিচ্যুত বলিয়া গোলযোগ করিবার উপক্রম করিলেন। 
ইহাতে তাহার পিতা ভীত হইয়া তাহাকে অশ্রপুর্ণলোচনে একবার এই কথ! 
বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন ষে, তিনি হিন্দুধশ্ম ও হিন্দুসমাজবিরুদ্ধ আচরণ 
কিছু করেন না। রামগোপাল পিতার কাকুতি মিনতিতে ক্লিট হইয়। কাণিয়া 
ফেলিলেন। বলিলেন,_:“আপনার অনুরোধে আমি সর্ববিধ কাধ্য করিতে 
এবং সকল ক্লেশ সহিতে প্রস্তত আছি, কিন্তু মিথ্যা বলিতে পারিব না।৮ 
তাহার এই সত্যপরায়ণতার কথা দেশে রাষ্ট হইয়া গেল; তিনি স্বদেশবাসিগণের 
চক্ষে অনেক উর্ধে উঠিয়া গেলেন। এই সময়ে আর একটি ঘটন। ঘটিয়াছিল। 
একবার তাহার বাণিজ্য কার্যের মধ্যে সংকটকাল উপস্থিত হয়। তখন 
এরূপ সম্ভাঁবন৷ হইয়াছিল যে, তিনি হমৃত নিজের কারবারের দেনা শুধিতে 
গিয়! একেবারে নিংস্ব হইয়৷ যাইবেন। সে সময্বে. তাহার বন্ধুদিগের মধ্যে 
অনেকে তাহাকে স্বীয় বিষয় বেনামী করিয়া রাখিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। 
রামগোপাল দ্বার সহিত বলিলেন,_“আমার সর্বন্থ যায় সেও ভাল, আমি 
উত্তমর্ণ দিগকে প্রতারণ! করিতে পারিব না।৮ 

তাহার সহৃদয়ত! ও সত্যপরাম্ণতার ন্যায় 'আত্মোক্সতির বাসনা ও 
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পরোপকার প্রবৃত্তি গ্রবল ছিল। তাহার ১৮৩৮ সালের লিখিত দৈনিক লিপি 
আমার সম্মুখে রহিয়াছে; তাহাতে দেখিতেছি এমন দিন যাঁয় নাই, যে দিন 
তিনি কিছু না কিছু পড়িতেছেন বা জ্ঞানোন্নতি সাধনে নিযুক্ত আছেন ৫ যে 
দিন কিছু ভাল বিষয় পড়িতেছেন না সে দিন দুঃখ করিতেছেন । তিনি বিষয় 
কন্মে প্রবৃত্ত হইলেও প্রতিদিন তাহার বন্ধুগণের মধ্যে ছুই চারি জন তাহার 
ভবনে আসিতেন, তাহাদের সঙ্গে সদালাপে ও সংগ্রন্থ পাঠে স্থথে কাল 
কাটিত। 

এই সময়ে তীহারা কতিপয় বন্ধু মিলিয়া আত্মোক্সতির জন্য যে যে উপায় 
অবলম্বন করিয়াছিলেন, সংক্ষেপে তাহার কিছু কিছু উল্লেখ করিতেছি। 
একাডেমিক এসোসিয়েসন ত ছিলই । ডিরোজিওর মৃত্যুর পর তাহা হেয়ারের 
স্কুলে উঠিয়া আসে । কিন্ত তাহার পূর্ব প্রভাব আর রহিল না। তথাপি 
রামগোপাল প্রভৃতি ডিরোজিওর শিষ্ঞগণ তাহাকে ১৮৩৯ সাল পধ্যন্ত জীবিত 
রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । ক্রমে তাহা কাঁলগর্ভে বিলীন হইয়া যায়। 
এতত্ডিন্ন ডিরোজিওর শিষ্যদল সমবেত হইরা *লিপি-লিখন সভা” 
€0515001215 4580০190101 ) নামে এক সভা স্থাপন করেন। তাহার 

সভ্যগণ পরস্পরের সহিত চিঠিপত্রে নানা বিষয়ের আলাপ করিতেন। এ সভা 
কিছুদিন চলিল। তৎপরে তীহারা অনুমান ১৮৩৮ সালে “সাধারণ 
জ্ঞানোপাজ্জন সভা” (5০901665০01 006 ০0015100106 (66121 

[2705195০ ) নামে এক সভা স্থাপন করিলেন। ইহার বিবরণ প্রদত 
হইয়াছে; রামগোপাল এই সভার একজন প্রধান উৎসাহী সভ্য ছিলেন। 
এই সভার সভ্যগণ পুর্ববপ্রচারিত “জ্ঞানান্বেষণ” নামক মাসিক পত্রিকা সম্পাদন 
করিতেন। রামগোপাল তাহার লেখকগণের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি 
ছিলেন । 

কিন্ত রাজনীতি ক্ষেত্রে সুবক্তারূপেই রামগোপালের প্রধান খ্যাতি আছে। 
নিম্নলিখিত ঘটনাসংযোগে তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে প্রথম পদার্পণ করেন। 
পুর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, ১৮৪২ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংলও্ হইতে 

আসিবার সময় জর্জ টমসন্ € 95075 [17921500)) নামক একজন 

সুবিখ্যাত বক্তীকে সঙ্গে করিয়া আসেন । এই জর্জ টমসন্ সে সময়কার একজন 
বিখ্যাত ব্যক্তি। | 

টমসন্ ১৮০৪ সালে ইংলগ্ডের লিবারপুল নগঞ্জ জন্মগ্রহণ করেন। ছুই 
বৎসর বয়সের সময়ে ইহার পিতামাতা ইহাকে লণ্ডন নগরে আনেন। 
পিতামাতার অবস্থা মন্দ বলিয়া টমসন্ বিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করেন নাই 
বলিলে হয়। যাহা কিছু শিখিয়াছিলেন ঘরে বসিয়া। যৌবনে পদার্পণ 
করিয়াই দাসত্ব প্রথার দিকে ইহার দৃষ্টি, আক্কষ্ট হয়। ইনি তাহার বিরুদ্ধে 
বন্তৃতাদি করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৩০ সালে বিবাহিত হইয়া ১৮৩৪ সালে 
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দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিবার জন্তু আমেরিকা! গমন করেন। 
১৮৩৬ সালে ইংলগডে গ্রত্যাগত হইয়। ভারতহিতৈষী কতিপয় সীধুপুরুষের 
সহিত সম্মিলিত হন। ঘৎপরে ১৮৪২ সালে দ্বারকাঁনাথ ঠাকুর মহাশয় ইংলগ্ডে 

গমন করিলে তাহার সহিত সম্মিলিত হইয়া এদেশে আগমন করেন। জর্জ 
টমসন্ এদেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবার জন্য ও রাজনীতির চর্চা 
বিষয়ে এদেশীয়দিগকে উৎসাহিত করিবার মানসে এদেশে আসিয়াছিলেন। 
তাহার ম্যায় বক্তা সচরাচর দেখিতে পাওয়া! যায় না। তাহার বক্তৃতা ধাহারা 
গুনিয়াছিলেন তাহারা বলেন যে, তাহার এক এক বক্তৃতাতে তৎকালীন 
সমাজ অগ্নিময় হইয়া যাইত। তাহার উৎসাহে ও সাহায্যে কলিকাতায় 
ফৌজদারী বালাখানা নামক স্থানে ব্রিটিশ ইত্ডিয়া সোসাইটা নামে একটি সভা। 
প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাকে বর্তমান ব্রিটিশ ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের পূর্বপুরুষ 
মনে করা যাইতে পারে। জর্জ টমসন্ এদেশে পদার্পণ করিবামান্ত্র 
ডিরোজিওর শিষ্ৰল তীহার চারিদিকে আবেষ্টন করিলেন। রামগোপাল 
তীহাদের অগ্রগণ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ফৌজদারী বালাখানা হইতে 
জর্জ টমসনের ও রামগোপাল ঘোষের রব বজনির্ধোষে উখিত হইতে লাগিল। 
এই ঘটনার উল্লেখ করিয়৷ তদানীস্তন শ্রীরামপুরস্থ পত্রিকা ফ্রেণ্ড অব ইও্য়া 
(16570 0£1[5019) একবার লিখিলেন “এখন ছুই দিকে বজধ্বনি 
হইতেছে, পশ্চিমে বালা হিসারে ও কলিকাতায় ফৌজদারী বালাখানাতে 1” 

এই সময় হইতে রামগোপাল রাজনীতি সন্বন্ধীমম সমুদয় প্রশ্নের সহিত 
সংহৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। রাজনীতি বিষয়ে প্রথর দৃষ্টি রাখিতেন এবং সময়ে 
সময়ে রঙ্গমঞ্জে আরোহণ করিয়া! অগ্নিময় ভাষা উদগীরণ করিতেন। গবর্ণর 
জেনেরাঁল ল” হাডিঞ্রের স্ৃতি স্থাপনের জন্য কলিকাতাঁর টাউনহলে ১৮৪৭ 
সালের ২৪শে ডিসেম্বর এক সভা হয়। তাহাতে টর্টন্, (78:00) হিউম, 
(7006 ) কলভিল 001%111 ) প্রভৃতি কতিপয় স্থবাগী প্রসিদ্ধ ইংরাজ 

বারিষ্টার প্রস্তরনিশ্মিত মৃত্তি প্রভৃতি স্থৃতিচিন্থ স্থাপনের বিরোধী হইয়া দণ্ডায়মান 
হন। হাডিগ বাহাছুর এদেশে শিক্ষা বিস্তারের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন 
এজন্য এদেশীয়গণ তাহার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন । কৃষ্ধমোহন বন্দো- 
পাধ্যায় ও রামগোপাল & সভাতে উপস্থিত ছিলেন। তাহারা যখন দেখিলেন 
যে, উক্ত ইংরাজগণের প্রতিকুলতাবশতঃ প্রস্তাবটি নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে, 
খন তাহার! এক সংশোধিত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। প্রথমে ইংরাজগণ 
হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যখন রামগোঁপালের প্রজ্লিত 
অগ্নিসম তেজময় ও ওজস্বিনী ভাষ! জাগিয়! উঠিল, তখন সকলকেই মৌনাবলম্বন 
করিয়া! শুনিতে হইল। দেখিতে দেখিতে রামগোগালের অদ্ভুত বক্তৃতা-শক্তি 
সমগ্র সভাকে অভিভূত করিল; এবং অবশেষে অধিকাংশের মতে তাহারই 
প্রস্তাব গৃহীত হইল। তাহার ফল স্বরূপ হাডিঞ বাহাদুরের অশ্বারোহী- মৃত্তি 
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সকল খধণের সমুদয় কাগজপত্র পৌঁড়াইয়! ফেলিয়া আপনার বন্ধুদিগকে অধধণী 
করিয়া! গেলেন। 

রসিককৃষ্ণ মল্লিক 

দুঃখের বিষয় ইহার জীবনচরিত সম্বন্ধে অধিক কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিতে 
পারি নাই। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ও রামগোপাল ঘোষের পর ইনিই 
ভিরোজিও-দলের অগ্রণীদিগের মধ্যে প্রধান ছিলেন। বরং একপ শুনিয়াছি 
যে, একাডেমিকের বক্তৃতাদি যাহারা শুনিতে আমিতেন, তাহারা 
রামগোপালের উন্মাদিনী বক্তৃতা অপেক্ষা রসিকের গভীর চিন্তা ও বিজ্ঞতাপুর্ণ 
বক্তৃতা ভালবাসিতেন। রামতন্ বাবুর মুখে সর্বদা তাহার নাম শুনিতাম। 
তাহার সারাজীবনে যেন একদিনের জন্যও রসিক তাহাকে পরিত্যাগ করেন 
নাই। চল্লিশ বৎসর পুর্বে রসিক যাহা বলিয়! গিয়াছেন তাহা! গুরুবাক্যের 
স্তায় তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল ছিল। আমাদের ন্যায় নব্যদলের কোনও মত 
যদি রসিকের মতের বিরুদ্ধ হইত, তাহ হইলে লাহিড়ী মহাশয় তাহা, কানে 
তুলিতেন না ; বলিতেন, “তোমরা কি রসিকের চেয়ে ভাল বোঝ ?” এই 
বাল্য-সুত্বদ অথচ গুরুতুল্য রসিককৃষ্ণ মল্লিকের জীবনচরিত সম্বন্ধে অধিক কথা 
যে পাঠকগণকে শুনাইতে পারিলাম না, এজন্ত দুঃখিত রহিলাম। তীহার 

পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের নিকট যাহ কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি তাহা' 
নিয়ে দিতেছি । 

অন্ধমান ১৮১০ সালে কলিকাতার সিপ্দুরিয়া পটা নামক স্থানে রসিককৃষ্ণের 
জন্ম হয়। তাহার পিতার নাম নবকিশোর মল্লিক! নবকিশোর মল্লিকের 
সহবে স্থতাঁর কারবার ছিল। প্রাচীন কলিকাতার স্থবিখ্যাত শেঠবংশীয়গণ 
এই তিলি জাতীয় বণিকদল ভূক্ত ছিলেন। স্থতরাং একথা বোধ হয় বলিতে 
গারা যায় যে, ইহারা কলিকাতার সর্ধ্বাপেক্ষা প্রাচীন অধিবাসী ছিলেন । 

সেকালের রীতি অনুসারে রসিকরুষ্ণ কিছুদিন গুরুমহাঁশয়ের পাঠশালে 
পড়িয়া ও সামান্তরূপ ইংরাজী শিখিয়! হিন্দুকালেজে প্রেরিত হন। অল্পকাল 
মধ্যেই. সেখানে বিস্া বুদ্ধির জন্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৮২৮ সালে 
ভিরোজিও যখন হিন্দুকালেজে আসিলেন, রসিকরুষ্খ বোধ হয় তখন 
হিন্দুকালেজের প্রথম শ্রেণীতে পাঠ করেন। তিনিও আকুষ্ট হইয়া ডিরৌজিও 
দলে প্রবিষ্ট হইলেন; এবং অপর সকলের ন্তার্'আ'ম্্ীয় স্বজনের হন্তে নিগ্রহ 
মহ করিতে লাগিলেন। 

এরূপ জনশ্রতি, কালেজে পাঠকালে নিয়লিখিত ঘটনাটি ঘটে । ততকালে 
কলিকাতা সুপ্রিমকোর্টে হিন্দু সাক্ষীদিগকে. ভামা, তুলসী ও গঙ্গাজল স্পর্শ 
করিয়া শপথ ' পূর্বক সাক্ষ্য, দিতে হইত । তামা তুলসী গ্পাজল আনিবার 

গ্ষস্ত একজন, উড়িয়া ত্রাঙ্গণ নিযুক্ত ছিল। আমরা প্রথমে. .কলিকাঁতিতে 
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আসিয়া তাহাকে যখন দেখিয়াছি তখন তাহার বৃদ্ধাবস্থ!। এ উড়িয়া 

াঙ্গণ একখানি তাত্রকুণ্ডে করিয়্ তুলসী ও গ্গাজল লইয়া সাক্ষীদের সম্থুখে 

আনিয়া ধরিত, তাহা স্পর্শ করিয়া হিন্দু সাক্ষীদিগকে শপথ করিতে হইত। 
ঘখন এই নিয়ম ছিল, তখন একবার কোনও ষৌকদমাতে সাক্ষী হইয়া! বালক 
রসিকরুষ্ণকে সুপ্রিম কোর্টে উপস্থিত হইতে হয়। তিনি সাক্ষ্য দিতে ঈীড়াইলে 

উড়িয়া ব্রাহ্মণ প্রথামত সিল লইয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু মধ্যে এক 
বিষম সংকট উপস্থিত। রমিককৃষ্ণ তামা তুলসী গঙ্গাজল স্পর্শ করিতে 
চাহিলেন না; ৯৫ দণ্ডায়মান হইয়া ভাবিতে লাগিলেন । আঁদলিত 
শুদ্ধ লোক বিন্ময়ে মগ্র হইলেন। বিচারপতি কারণ জিজ্ঞাসা করাতে 
রসিক বলিলেন-_-“আমি গঙ্গা মানি না।” যখন ইন্টারপ্রিটার উচ্চৈংন্বরে 
ইংরাজীতে অনুবাদ করিয় জজকে শুনাইলেন_-""] 4০ 2096 6611656 1 

05৫ 52016018655 ০0৫ 006 (3217665” তখন একেবারে চারিদিকে ইস্ ইস্ 

শব্দ উঠিয়া গেল; হিন্দু শ্রোতৃগণ কানে হাত দিলেন 1 অর্দ দণ্ডের মধ্যে 
এই সংবাদ সহরে ছড়াইয়া পঞ্চিল। “মল্লিকদের বাটার ছেলে প্রকাস্থয 
অদালতে দীড়াইয়া বলিয়াছে গঙ্গা মানি না) ঘোর কলি উপস্থিত, দেখ 
কালেজের শিক্ষার কি ফল!” সম্প্রতি কুমারী কলেটের লিখিত যে রামমোহন 
রায়ের জীবনচরিত বাহির হইয়াছে, তাহাতে রামমোহন রায়ের একজন 
শিষ্তের বিষয়ে এইব্ূপ একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। বালক রসিকরুষ্ণই 
বোধ হয় নেই শিশ্ত। রসিককৃষ্ণের বিষয়ে এইরূপ গল্প, লাহিড়ী মহাশয়ের 
ও ডাক্তার কষ্চমোহন বন্দোপাধ্যায়ের মুখে শোনা গিয়াছে । রসিককৃষেের 
যেরামমোহন রায়ের প্রতি প্রগাঢ় আস্থা! ছিল তাহার প্রমাণও আছে। 
রাজার মৃত্যু পর ১৮৩৪ সালে তাহার ম্মরণার্থ কলিকাতাতে এক সভা হয়। 
তাহ1তে বাঙ্গালী বক্তার মধ্যে তিনিই ছিলেন। 

ডিরোজিও কালেজ ত্যাগ করার পরও তীহার শিষ্যদল সংস্কার কার্যে 
কিরূপ সাহসিকতা প্রদর্শন করিতেন তাহা পুর্বেই বলিয়াছি। রসিকও 
যে সে বিষয়ে তাহার বন্ধুদের সঙ্গী হইতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ক্রমে 
বাড়ীর লোক ভীত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। রমিককৃষ্ণের জননী 
কোনও প্রকারে তাহার মতিগতি ফিরাইতে না পারিয়া, পাড়ার নির্বোধ বৃদ্ধা 
স্রীলোকদিগের প্ররোচনায়, তাহার মন ফিরাইবার জন্য, তাহাকে পাগলা- 
গুঁড়ো খাওয়াইলেন। হেয়ারের জীবনচরিতে প্যারীঠাদ মিত্র লিখিয়াছেন 
এবং রসিককৃষ্ণের পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের মুখেও শুনিয়াছি যে, এই ওষধ 
খাইয়া! তিনি সমন্ত রাঁত্রে অচেতন হইয়াছিলেন। সেই অবস্থাতেই তাহাকে 
কাশীতে প্রেরণ করিবার আয়োজন হইতে লাগিল। নৌকা প্রস্তত, তাহার 
হাত পা দড়িতে বাধা। তিনি চেতনালাভ করিয়া কোনও গ্রকারে 
আপনাঢক বন্ধন মুক্ত করিয়া পিতৃগৃহ হইতে ' পলায়ন করিলেন। : পলীয়ন 
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করিয়া চোরবাগানে এক বাসা করিলেন। সেই বাসা ভিরোদিওর দলের 
এক আড্ডা হইয়া দাড়াইল। লাহিড়ী মহাশয়ের মূখে গুনিয়াছি তিনি সর্বদা 
সেখানে যাইতেন। সেই বাটাতে হিন্দুসমাজের কেল্লা ভগ্ন করিব্ঠুর সকল 
প্রকার পরামর্শ স্থির হইত। ইহারই পর বোধ হয়, দক্ষিণারঞ্জনের অর্থে 
ও উৎসাহে “জ্ঞানান্বেষণ” নামক ঘ্বিভাষী পত্রিক1 বাহির হয় এবং রসিকেব 
প্রতি তাহার সম্পাদকতার ভার অপিত হয়। 

রসিকরৃষ্ণ কালেজ হইতে বাহির হইয়! কিছুদিন হেয়ারের স্কুলে শিক্ষকতা 
করেন। কিন্তু ঠিক কতদ্দিন এ কার্ধ্যে ব্রতী ছিলেন তাহা বলিতে পারি না। 
যাহা! হউক ত্বরায় তাহার পদবৃদ্ধি হয়। ১৮৩৪ সালের পর যখন 
হিন্দু কালেজের কৃতবিদ্য যুবকগণকে ডেপুটী কালেক্টরী পদ দেওয়া হইতে 
লাগিল, তখন তিনিও ডেপুটা কালেক্টরী পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উত্ত 
পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি অনেক দিন বর্ঘমানে বাস করেন। এই 
কালের মধ্যে তাহার ধরন্মভীরুতার বিশেষ হুখ্যাতি প্রচার হয়। এন্প 
শুনিয়াছি বর্ধমানের বাজসংসারের লোক অনেকবার তাহাকে উৎকোচাদি 
দ্বারা বশীভূত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিছুতেই তীহাকে স্বকর্তব্য- 
সাধনে বিমুখ করিতে পারেন নাই। রসিকরুষ্ণ দ্বণাপুর্বক সেই সকল 
প্রস্তাব অগ্রাহ্হ করিতেন; এবং ন্যায়বিচার হইতে রেখামাত্র বিচলিত 
হইতেন না । 

বর্ধমানে বাসকালের আর একটি স্মরণীয় ঘটনা এই যে, সেই কালের মধ্যে 
কিছুদিন লাহিড়ী মহাশয় বর্ধমান স্কুলের শিক্ষকরূপে সেখানে বাস করিয়া- 
ছিলেন। তখন প্রায় প্রতিদিন ছুই বন্ধুতে একত্র বাস করিতেন। লাহিড়ী 
মহাশয় স্বীয় বন্ধুর পরামর্শ না লইয়া কোনও কাঁজ করিতেন না। তখন 
হইতেই রসিককৃষ্ণ তাহার £0106১ 01011950012 ৪0. 161)0-এর পদ 

অধিকার করিয়াছিলেন। রসিকরুষ্ণের ছবি সেই যে তীহার মনে মুত্রিত, 
হইয়| গেল, সারা জীবনে আর তাহা৷ একদিনের জন্যও হৃদয় হইতে অন্তহিত 
হয় নাই। 

অন্থমান ১৮৫৮ সালে রসিককৃষ্ণ পীড়িত হইয়া কলিকাতায় আসিলেন। 
তখন-সরীহার প্রিয়বন্ধু রামগোপাল ঘোর তাহাকে কামারহাটিস্থ স্বীয় বাগান- 
বাঁটাতে রাখিয়। তাহার চিকিৎসা ও সেব! শুশ্রুষাতে প্রবৃত্ত হইলেন । দুঃখের 
বিষয় সে রোগ হইতে রসিককৃষ্ণচ আর আরোগ্য লাভ করিতে পারিলেন না। 
অকালে ভবলীলা সম্বরণ করিলেন। মৃত্যুকালে বন্য রামগোপাল ঘোষ ও 
প্যারীটাদ মিত্রকে স্বীয় বিষয় বিভবের এক্জিকিউটার ও পরিবারগণের রক্ষক ও 
অভিভাবক নিযুক্ত করিয়া গেলেন। তাহার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের মুখে 
শুনিয়াছি, তাহার! সমুচিতরূপেই চিরুদিন পী ভার বহন করিয়া আসিয়াছেল; 
এবং সকল প্রকার আপদ বিপদে চিরদিন তাহাদের সহায়তা করিয়াছেন। 



ব্ পরিচ্ছেদ রি 

শিকন্দ্র দেব 

॥ এই মাধুপুরুষ কলিকাতার চারি ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গাতীরস্থিত 
কোন্নগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া বহুকাল সেই গ্রামকে অলঞ্কত করিয়া 
ছিলেন। রেলওয়ে ষ্টেশন, পোষ্ট আফিস, ইংরাজী স্কুল, বাঙ্গাল। স্কুল, ডিস্- 
পেন্সরী, ব্রাক্ষমমাজ প্রভৃতি কোন্নগরের উন্নতির ষে কিছু চিহ্ন অগ্যাপি 
বিষ্মান রহিয়াছে, তাহার সকলি ইহারই চেষ্টার ফল। ইহার বথ! 
কোর্লগরের লোক বহুদিন ভুলিতে পারিবে না। ইহার স্বলিখিত সংক্ষিপ্ত 
জীবনচরিত হইতে ইহার জীবনবৃত্তান্ত সংকলন করিতেছি । 

১৮১১ সালে ২০ জুলাই কোন্নগর গ্রামে শিবচন্দ্র দেবের জন্ম হয়। ইহার 
পিতা ব্রজকিশোর দেব, কমিসরিয়েটে সরকারের কাঁজ করিতেন। এ 
কাজে তখন বিলক্ষণ আয় ছিল। স্থুতরাং ব্রজকিশোর দেব সে সময়কার 
একজন সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। তিনি বহুকাল সরকারী কাজ করিয়া 
বৃদ্ধাবস্থায় পেন্শন্ লইয়! কাধ্য হইতে অবস্থত হন। সংসারের শৃঙ্খলা, 
স্থুবন্দোবস্ত ও সকল কাধ্যের হ্থনিয়মের জন্ত তিনি গ্রামের মধ্যে প্রসিদ্ধ 
ছিলেন। তিনি সর্বদ| একটি ঘড়ি নিকটে রাখিতেন এবং তদন্ুসায়ে সকল 
কাজ যথা সময়ে করিতেন। তাহার সমুদয় কাজ কণ্ম ধার্শিক হিন্দুগৃহস্থের 
আদর্শ স্থানীয় ছিল। 

শিবচন্ত্র ব্রজকিশোরের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র । প্রথমে তদানীন্তন রীতি অন্ু- 
সারে গ্রাম্য পাঁগশালাতে শিবচন্তরের শিক্ষারস্ত হয়। দশ বৎসর ব্য়সে তিনি 
গৃহে বসিয়াই একজন আত্মীয়ের সাহায্যে ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করেন। 
একাদশ বৎসর বয়ংক্রমকালে তাহার জননীর মৃত্যু হয়। তংপরে কিছুদিন 
গোলমালেই কাটিয়। যায়। সে সময়ের মধ্যে তাহার বিদ্যাশিক্ষার বিষয়ে কেহই 
বিশেষ মনৌযোগ করেন নাই। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে তাহার বিশেষ আগ্রহে 
তাহার পিতা তাহাকে কলিকাতায় আনেন; এবং ১৮২৫ সালের লা 

আগষ্ট দিবসে, চতুদ্িশ বর্ষ বয়সে, তাহাকে হিন্দুকালেজে ভত্তি করিয়া! দেন। 
হিন্দুকালেজে তিনি ছয় বৎসর পাঁচ মাস কাল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; এবং 

প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়া ১৬ টাঁক! বৃত্তি পাইয়াছিলেন। এই সময়েই তিনি 
ডিরোজিওর শিশ্বদলভূক্ত হইয়া! তাহার যৌবনন্থহ্বদগণের সহিত সম্মিলিত 
হন। সে বন্ধুতার স্তবতি চিরদিন তাহার হ্বদয়ে লেখা ছিল। উত্তরকালে 
যখন তিনি পলিতকেশ বৃদ্ধ, তখনও তাহার নিকটে বসিলে সময়ে সময়ে দেখাঁ” 
যাইত ষে, ডিরোজিওর সামান্ত সামান্য উক্কিগুলি তাহার মনে উজ্জল 
রহিয়াছে, যেন কল্যকার ঘটন।। 

কালেজে পাঠের সময়ে পরলোকগত কেশবচজ্জ সেন মহাশয়ের পিতৃব্য 
হরিমোহন সেন মহাশয়ের সহিত তাহার প্রগাঢ় বন্ধৃতা জন্মে) এবং সে সময়ে 
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উভয় বন্ধুতে মিলিয়া আরব্য উপন্তাস বাঙ্গালাতে অনুবাদ করিয়া মু্রিত 
করেন। 

কালেজ ছাড়িয়া! তিনি কয়েক বৎসর প্রথমে জি. টি. সর্ভে আফিল্পসে ৩১২ 
টাকা বেতনে কম্পিউটারের কাজ করেন। তৎপরে ১৮৩৮ সালে ডেপুটা 
কালেক্টারের পদে উন্নীত হইয়া বালেশ্বর গমন করেন। ১৮৪৪ সালে বালেশ্বর 
হইতে মেদিনীপুরে বদলী হন। ১৮৫০ সালে কলিকাতার সন্নিকটস্থ 
আলিপুরে চব্বিশ পরগণার ডেপুটী কালেক্টর হইয়া আসেন। 

১৮৫৭ সালে যখন সিপাই বিক্রোহ উপস্থিত হয়, তখন শিব্চন্দ্র বাবুকে 
অকারণ একটু বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। দে সময়ে একদিন তিনি 

_ রেলগাডিতে কলিকাতায় আদিতেছিলেন। সেই গাড়িতে কয়েকজন 
ইউরোপীয় ভদ্রলোক ছিলেন। কথা প্রসঙ্গে মিউটিনীর কথা উপস্থিত হয়। 
তখন শিবচন্দ্র বাবু স্বাধীনভাবে স্বীয় মত প্রকাশ করেন। সেই ইংরাজ 
ভদ্রলোকগুলি কলিকাতাতে পৌছিয়াই এই কথোপকথনের বিষয় গবর্ণমেন্টের 
গোচর করেন। এই সামান্ত কারণে গবর্ণমেণ্ট তাহার নিকট কৈফিয়ত 
চাহিয়া পাঠান। 

ইহার পরে তিনি আরও অনেক পদে উন্নীত হইয়া দক্ষতার সহিত 
অনেক কাধ্য করিয়া ১৮৬৩ সালে বিষয় কর্ম হইতে অবহ্থত হন। অপরাপর 
লোকের পক্ষে বিষয় কর্ম হইতে অবস্থত হওয়ার অর্থ সম্পূর্ণরূপে বিশ্রাম-স্থখ 
ভোগ করা। কিন্তু শিবচন্ত্র দেব মভাশয়ের পক্ষে তছিপরীত ঘটল। পেনশন্ 
লইয়া কোন্নগরে বাস করিয়াই তিনি স্বীয় বাসগ্রামের সর্ধবিধ উন্নতি-সাধনে 
মনোনিবেশ করিলেন । 

পুর্ব হইতেই ্বদেশের উন্নতি-সাধনে তিনি মনৌযোগী ছিলেন। মেদিনী- 
পুরে বাস কালে সেখানে একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎপরে 
কলিকাতাতে বদলী হইয়াই স্বীয় বাসগ্রামের উন্নতির দিকে তাহার দৃষ্টি 
পতিত হয়। তৎপুর্ববে ১৮৫২ সালে গ্রামবাদিগণকে সমবেত করিয়া কোন্নগর 
হিতৈষিণী সভা নামে একটি সভা স্তাপন কবেন। ১৮৫৪ সালে তাহারই প্রযত্তে 
ও তাহার বন্ধুগণের সাহায্যে একটি ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হয়। ইহার পুর্বে 
উক্তগ্রামে হাডিগ্ন বাহাদুরের সময়ের স্থাপিত একটি মডেল বাঙ্গাল! স্কুল মাত্র 
ছিল। ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হওয়ার পর ১৮৫৬ সালে গবর্ণমেন্ট বাঙ্গালা! স্কুলটি 
তুলিয়া দেন। কিন্তু গ্রামমধ্যে একটি বাঙ্গালা স্কুল থাকা আবশ্তক বোঁধে 
১৮৫৮ সালে প্রধানত: তাহার উদ্যোগে আবার"একটি বাঙ্গালা স্কুল স্থাপিত 
হয়। 

স্কুল দুইটি স্থাপন করিয়। তিনি গ্রামবাসিগণের ব্যবহারার্থ একটি সাধারণ 
পুষ্তকালয্লের অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। তদন্ুসারে প্রধানতঃ 
উাহারচেষ্টান্ডে ১৮৫৮ সালে একটি সাধারণ পুত্তকালয় স্থাপিত ইইল। 
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এখানেই তাহার শ্রমের বিরাম হইল না। হিদ্দুকালেজে পাঠক্াালে তিমি 
শিক্ষার আবশ্তকতা৷ বড়ই অনুভব রিয়াছিলেন; এবং ১৮২৬ সালে হুগলী 
জেলার গোপালনগরের বৈদ্নাথ ঘোষের কন্যার সহিত তাহার পরিণয় হইলে 
তিনি স্বীয় বালিকা পত্বীকে বাঙ্গালা লিখিতে ও পড়িতে শিখাইতে আরস্ 
করেন। প্রৌঢ়াবস্থাতেও তাহার দে উৎসাহ মন্দীভূত হয় নাই। যখন 
যেখানে গিয়াছেন, সর্বত্রই পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া আপনার কন্যাদিগের শিক্ষার 
বন্দোবস্ত করিয়াছেন। তৎপরে মহাত্মা বেখুন কলিকাতাতে তাহার 
স্থপ্রসিদ্ধ বালিকা-বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত করিলে, দলপতিদ্দিগের মহ! আন্দোলন 
সত্বেও তিনি আপনার এক কন্তাকে প্র স্কুলে ভত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। 
স্ীশিক্ষা বিষয়ে এরূপ ধাহার উৎসাহ, তিনি ষে স্বীয় বাসগ্রামের বালিকাগণের 
শিক্ষার উপায় বিধান না করিয়া স্থির থাকিবেন ইহা! সম্ভব নহে। ১৮৫৮ 
সালে তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট এই প্রস্তাব করিলেন যে, গবর্ণমেন্ট যদি 
বালিকাস্থুলের গৃহনির্াণার্থ ৫০০ পাঁচ শত টাকা দেন, তাহা হইলে তিনি 
নিজে আর ৫০ শত টাক দিতে পারেন এবং তাহার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ 
গবর্ণমেন্ট মাসিক ৪৫ টাকা দিলে তিনি ১৫ টাকা চাদা তুলিতে পারেন। 
অনেক লেখালিখির পরে গবর্ণমেন্ট সে প্রস্তাব অগ্রাহ করিলেন । 

শিবটন্দ্র বাবু তাহাতে নিরুগ্ভম না হইয়া, স্বীয় চেষ্টায়, স্বীয় অর্থে, 
স্বীয় ভবনে ১৮৬০ সালে একটি বালিকা-বিগ্ালয় স্থাপন করিলেন; কিছু- 
দিন পরে তীহারই প্রদত্ত ভূমিখণ্ডের উপরে, তাহারই ব্যয়ে এ বিষ্ভালয়ের 
জন্য একটি গৃহ নিপ্মিত হইল। তাহাতে বালিকা-বিষ্ালয় উঠিয়া গেল এবং 
এখনও সেইখানে আছে। 

কেবল তাহা! নহে, ১৮৬২ সালে তিনি শিক্ষিতা নারীদিগের ব্যবহারার্থ 
“শিশুপালন” নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়। মুত্রিত করিলেন। পরে 
১৮৬৭ সালে “অধ্যাত্ববিজ্ঞান” নামে প্রেততত্ত্ব বিষয়ে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন । 

অগ্রে কোন্নগরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির ষ্টেশন ছিল না। 
কোন্নগরবাসীদিগকে হয় বালি ষ্টেশনে, ন! হয় শ্রীরামপুর ষ্টেশনে গিয়। গাড়িতে 
উঠিতে হইত; তাহাতে তাহাদের বিশেষ অন্ুবিধা হইত। এই অস্থৃবিধা 
দূর করিবার মানসে তিনি ইষ্ট ইগ্ডিয়া! কোম্পানির নিকটে কোন্নগরে একটি 
ষ্টেশন করিবার জন্য আবেদন করেন। আবেদনের ফম্বরূপে ১৮৫৬ সালে 
কোন্নগরে ষ্টেশন খোল। হয় । 

তাহারই আবেদন অনুসারে ১৮৫৮ সালে কোরগরে একটি ডাকঘর 
স্থাপিত হয়। 

কোরগররে ম্যালেরিয়া জর দেখা দিলে, তহারই, প্রয্থে গবর্ণমেন্ট একটি 
চ্যারিটেবল ভিস্পেন্সারি স্থাপন করেন। তিনি সেজন্য একটি বাড়ী, 
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ভিস্পেন্সারির ব্যবহারার্থ বিন! ভাড়াতে দেন। & ডি্পেন্দারির ঘা 
কোনগরের লোকের মহোপকার সাধিত হইয়াছিল। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ 
কিঞ্চিৎ হাস হইলে, ১৮৮১ সালে গবর্ণমেন্ট প্র উষধালয়টি তুলিয়া দেন। 
১৮৮৩ সালে শিবচন্দ্র বাবু নিজের ব্যয়ে একটি হোমিওপ্যাথিক ওষধালয় স্থাপন 
করেন। উহ! হইতে প্রতিদিন প্রাতে দবিদ্রদিগকে বিনামূল্যে ওষধ বিতরণ 
করা হইত। এই কাধ্যটি তিনি জীবনের শেষ দিন পর্য্যস্ত চালাইয়াছিলেন। 

ধর্ম ও সমাজ সংস্কার বিষয়েও তিনি উদাসীন ছিলেন না। তিনি তাহার 
সংক্ষিপ্ত আত্ম-জীবন-চরিতে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন যে, যৌবনকালে যখন 
তিনি ডিরোজিওর শিষ্ুদলতুক্ত ছিলেন, তখন হইতেই তাহার প্রাচীনধর্থের 
প্রত্তি বিশ্বাস বিলুপ্ত হয়; এবং তিনি অন্তরে অগ্ভরে একেশ্বর-বাদী হন। 
কিন্তু বুবৎসর কর্ধন্ত্রে নানাস্থানে ভ্রমণ করিবার সময়ে সে অন্তরের বিশ্বাস 
অন্তরেই থাকে ; তদন্থসারে কার্য করিবার বিশেষ সুবিধা পান নাই। পরে 
১৮৪৩ সালে যখন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ত্রান্ষপমাজে যোগ দিয়া ইহাকে 
বলশালী করিয়া তোলেন এবং স্বীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সম্পাদকতার 
অধীনে যোগ্যতাসহকাঁরে “তত্ববোধিনী পত্রিকা” সম্পাদিত হইতে থাকে, 
তখন ১৮৪৪ সালে, তিনি উত্ত পত্রিকার গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া পরব্রদ্ষের 
উপাসনা আরম্ভ করেন। সেই সময়ে তিনি বালেশ্বর হইতে বদলী হইয়া 
মেদিনীপুরের ডেপুটা কালেক্টর হইয়া আসেন । 

্রাহ্মধর্মের প্রতি অন্থরাগ,বদ্ধিত হওয়াতে তিনি ১৮৪৬ সালে মেদিনীপুরে 
একটি ব্রাহ্গসমীজ স্থাপন করেন ; এবং উৎসাহ সহকারে ব্রাঙ্গধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত 
হন। ১৮৫০ সালে কলিকাতা'র সন্নিহিত আলিপুরে যখন চব্বিশ পরগণার 
ডেপুটী কালেক্টর হইয়া আসেন, তাহার কিঞ্চিৎ পরেই বিধিপুর্ববক ব্রাঙ্গধর্শ 
গ্রহণ করিয়! আদি ব্রাহ্মদমাজের সভ্যরূপে পরিগণিত হন। কেবল তাহা নহে, 

আপনার স্ত্রী পুত্র পরিবার সকলকে এ ধর্মের আশ্রয়ে আনিবার জন্য ব্যগ্র হন। 
এবং ঈশ্বর প্রসাদে সে চেষ্টাতে কৃতকার্য ও হইয়াছিলেন । 

১৮৬৩ সালে রাজকাধ্য হইতে অবহ্থত হইয়! যখন স্বীয় বাসগ্রামে বাঁস 
করিলেন, তখন সেখানে একটি ব্রাঙ্গদমাজ স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম সাধন ও 
প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সমাজ অগ্াপি বিদ্যমান রহিয়াছে । 
১৮৬৬ সাঁলে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদল আদি ব্রাঙ্ষসমাজ হষ্ট্রতে বিচ্ছিন্ন হইলে, তিনি 
এ দলের সহিত হৃদয়ের যৌগ স্থাপন করিয়াছিলেন ; এবং তাহাদের অবলম্থিত 
পদ্ধতি অনুসারে আপনার পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। তৎপরে ১৮৭৮ সালে 
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যখন স্থাপিত হইল, তখন তিনি ইহার নেতৃবর্গের মধ্যে 
অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। বহছুবৎসর ইহার সভাপতির কা্ধ্য করিয়াছিলেন । 
ইহার উন্নতি বিষয়ে তাহার অবিশ্রান্ত মনোযোগ ছিল। ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে 
পুত্রের চিট টা তাহার আত্মীয় শ্বজন ও তাহার গ্রামবাসী বন্ধুগণ 

1 
॥. কু 



বষ্ঠ.পরিচ্ছেদ ১২৭ 

কে একঘরে করিয়াছিলেন. “কিন্তু তাহাতে তিনি একদিনের জন্তও 
দুঃখিত ছিলেন না বা একদিনের জন্য গ্রামবাসীদদিগের হিতেচ্ছা তাহার হৃদয়কে 
পরিত্যাগ করে নাই। তিনি সমভাবে সকলের কল্যাণ চিন্তা করিতেন এবং 
গ্রামের সর্ব্বিধ উন্নতিতে সহায় হইবার চেষ্টা করিতেন। 

জীবনের অবসানকালে তিনি কলিকাতাতে বন্ধুবান্ধবের মধ্যে আসিয়া 
প্রতিষ্ঠিত হন। এইখানেই ১৮৯০ সালের ১২ই নবেম্বর বুধবার মানবলীলা 
সম্বরণ করেন । 

এরূপ সাধুপুরুষের অবসানকাল যেরূপ হয় শিবচন্দ্র দেবের অবসানকাল 

সেইরূপই হইয়াছিল। ভাটার জল যেমন অল্পে অল্পে নীমিয় যায়, তাঁহার 
জীবননদীর জল যেন তেমনি অদ্মে অল্পে কমিয়া গেল। জীবনের সঙ্গিনী 
সহধন্সিণীর ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া, পুত্র কন্যা দৌহিত্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, 
বন্ধুবাদ্ধবের সহিত দেশহিতকর নান! বিষয়ে আলাপ করিতে করিতে শান্তিতে 
শাস্তিধামে প্রস্থান করিলেন । তিনি আমাদের মধ্যে সদীশয়তা, মিতাচারিতা, 
পরহিতৈষণ1, কর্তব্যপরায়ণত ও ধর্মভীরুতার আদর্শস্বরূপ ছিলেন। সত্য 
সত্যই ডিরোজিওবৃক্ষের এই ফলটি অতি মধুর হইয়াছিল । 

হরচজ্দ ঘোষ 

ইনি কলিকাতা'র ছোট আদালতের স্বিখ্যাত জজদ্দিগের মধ্যে একজন 
অগ্রগণ্য ব্যক্তি বলিয়াই সাধারণের নিকট পরিচিত; ইনিও ডিরোজিও 
বৃক্ষের একটি উৎকৃষ্ট ফন ও রামতন্থ লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবন-স্থহদগণের 
মধ্যে একজন খ্যাতিমান ব্যক্তি । অচ্থুমান ১৮০৮ সালে ইহার জন্ম হয়। শৈশব- 
কাল হইতেই ইহার জ্ঞান-পিপাসা ও আত্মোন্নতির ইচ্ছা! অতিশয় বলবতী দুষ্ট 
'হইয়াছিল। সেকালে বাঙ্গালী ভদ্র গৃহস্থদিগের মধ্যে সন্তানদিগকে পারসী 
শিখাইবার রীতি ছিল। ইংরাজী শিক্ষার দিকে কেহ বিশেষ মনোযোগ 
করিতেন না। কিন্ত বালক হরচন্দ্র কেবল পারসী শিখিয়া সন্তুষ্ট না থাঁকিয়। 
ইংরাজী শিখিবার জন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। এরূপ শোন! যায়, নিজের ব্যগ্রতা 
ও চেষ্টার গুণে তিনি নব-প্রতিষ্ঠিত হিন্দুকালেজে ভত্তি হইয়াছিলেন। হিন্দু- 
কাঁলেজের যে সকল বালক ডিরোজিওর দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া! তাহার শিশ্- 
মগ্ডুলীভূক্ত হন, হরচন্ত্র ঘোষ তন্মধ্যে একজন প্রধান। চিরদিনই তাহার 
প্রকৃতিতে এক প্রকার ধীরচিত্ততা ও স্থিতিশীলতা ছিল। ভিনি ডিরোজিওর 
শিক্ষার অনেক গুণ পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার অপরাপর বন্ধুদিগের ন্যায় 
ধন্ম ও সমাজসংস্কারে উত্সাহ প্রদর্শন করেন নাই । . 

একাডেমিক এসোসিয়েশন স্থাপন বিষয়ে তিনি একজন প্রধান উদ্যোগী 
ছিলেন; এবং উক্ত সভাতে বন্তৃতাদি করিতেন। এরূপ শোনা যায়, 
তাঁহার বিদ্যা-বুদ্ধি ও দক্ষতার পরিচয় পাইয়া লর্ড উইলিয়াম বেটিস্ক মহোদয় 
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তাহাকে নিজের সঙ্গে পশ্চিমে লইয়া! যাইতে চাহিয়াছিলেন।. হরচন্ত্র কেবল 
স্বীয় জননীর প্রতিকূলতা বশত; সে পদ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ঝি 
তিনি লর্ড উইলিয়ম বেটিস্কের সঙ্গে যাইতে না পারিলেও উক্ত মহামতি 
রাজপুরুষের চিত্ত হুইতে অন্তহিত হন নাই। ১৮৩২ সালে যখন এদেশীয় 
দিগের জন্য মুন্দেফী পদের হ্যষ্টি হইল, তখন গভর্ণর জেন্রোল হরচন্দ্রকে 
'বাকুড়ার মুদ্দেফ নিযুক্ত করিলেন। তিনি বাকুড়াতে পদার্পণ কৰিবামাত্র লোকে 
বুঝিতে পারিল যে, একজন উন্নতচেতা, সত্যপ্রিয়, কর্তব্যপরায়ণ মানুষ আসি- 
মাছেন। হরচন্দ্র আদালতের চেহারা, হাওয়া ও কার্ধপ্রণালী পরিবত্তিত 
করিয়া ফেলিলেন। রীতিমত ১টা ৫ট কাঁছারি আরস্ত হইল; হরচন্তর স্বহন্ডে 
সাক্ষীর 'জবানবন্দী লিখিতে লাগিলেন ? সর্ধসমক্ষে আপনার রায় লিখিতে ও 
ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। সর্বশ্রেণীর লোকের বিচারকারধ্যের প্রতি প্রগাঢ 
আস্থা জন্মিল। সে সময়ে লোকে উৎকোচগ্রহণকে পাপ বলিয়াই মনে 
করিত নাঁ। কিন্তু হরচন্ত্র ঘোষ এমনি ধর্মপরায়ণতাব সহিত বিচারকার্ধ্য 
করিতে লাগিলেন যে, শুনিয়াছি তাহার এক শত টাকা বেতনে কুলাইত 
না বলিয়া কলিকাতা হইতে তাহার খরচের জগ্য মধ্যে মধ্যে টাকা 

লইতে হইত। 
বাকুড়া বাসকালে কেবল ঘে তিনি দক্ষতার সহিত রাঁজকাধ্য চালাইতে 

লাগিলেন তাহা নহে । ভিরোজিও-মণ্ডলী হইতে তিনি এই দৃঢবিশ্বাস হৃদয়ে 
বদ্ধমূল করিয়া লইয়া! গিয়াছিলেন যে, শিক্ষা ভিন্ন এদেশের দুর্নীতি দূর হইবার 
উপায়াস্তর নাই । তাই নিজ কার্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিয়াই সেই বিশ্বাস কার্যে 
পরিণত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিজ ব্যয়ে একটি ইংরাজী স্থুল 
স্থাপন করিয়া সেখানে বালকদিগকে শিক্ষা দেবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। 
'আবার নিজ জ্ঞানের উন্নতিসাঁধনেও মনোযোগী রহিলেন | 

এক বৎসর অতীত হইতে না হইতে কার্ধযদক্ষতার গুণে তিনি সদর 

আমীনের পদে উন্নীত হইলেন। বীকুড়াতে ছখ্যাতির সহিত ছয় বৎসর 
কার্য করিয়া হরচন্দ্র ১৮৩৮ সালে হুগলীতে বদলী হন। ১৮৪৪ সালে প্রিক্সি- 
পাল সদর আমীন হইয়া ২৪ পরগণাতে আসেন। ১৮৫২ সালে তিনি কলি- 
কাতা৷ পুলিস-কোর্টে জুনিয়ার মাজিপ্রেটের পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৫৪ সালে কলি- 
কাতা৷ ছোট আদালতের জজের পদে উন্নীত হন । | 

কিন্ত তিনি অপর লোকের ন্তায় কেবল আঁপিনার পদবৃদ্ধি ও অর্থাগ্ 
লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন না। কলিকাঁতাতে অবস্থান কালে তিনি দেশের 
সর্ব্ববিধ উন্নতির সহায়তা করিতেন। মহাত্মা বেখুন যখন বালিকাবিদ্যালয় 
স্থাপন করেন, তখন তিনি তাহার কমিটাভৃক্ত হইয়! বিশেষরূপে সহায়তা 
করেন। মহাত্মা ভেবিভ হেয়ারের মৃত্যু হইলে যখন তাহার স্বৃতিচিচ্ন স্থাপনের 
উদ্যোগ হয়, তখন তিনিই এ কমিটীর সম্পাদক হইয়া সে কা্য সমাধা করেন। 
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প্রতিভাশালী ও জ্ঞানাহুরাগী র্যক্তিদিগকে সহায়তা করিতে তিনি অতি- 
শ্ঘ ভালবাসিতেন। হিদুপেটঘট্রে স্বিখ্যাত সম্পাদক কৃষণদাস পালকে 
তিনি এক সময়ে পুন্ব-নির্ধিশেষে সহায়তা করিয়াছিলেন। অপরাপর অনেক 
দরিদ্র সন্তানকে তিনি অর্থ ও সামর্থ্যের দ্বার! পালন করিতেন । 

১৮৬৮ সালের ওরা ডিসেম্বর হরচন্দ্র ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাহার 
দেহাত্ত হইলে, দেশীয় ও বিদেশীয় সকল শ্রেণীর লোকের উপরই যেন একটা 
শোকের ছায়া পড়িল। ১৮৬৯ সালে ৪ঠা জানুয়ারি কলিকাত1 টাউনহলে 
তাহার ম্মরণার্থ একসভা হয়। এ সভাতে নিযুক্ত কমিটীর চেষ্টাতে অর্থ 
সংগৃহীত হইয়া তাহার এক মর্দর-মৃত্তি নির্মিত হয়, তাহা ১৮৭৬ সালে কলি- 
কাতা ছোট আদালতের দ্বারে স্থাপিত হয়। এখনও উহ আদালত গৃহকে 
স্থশোভিত করিয়া রহিয়াছে । 

প্যারী্ঠাদ মিত্র ৮ 

১৮১৪ সালে কলিকাতাতে প্যারীটাদের জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম 
রামনারায়ণ মিত্র । তৎকাল-প্রসিদ্ধ রীতি অনুসারে কিছুদিন গুরুমহাশয়ের 
পাঠশালে পড়াইয়া ইহার পিতা ইহাকে পারস্য ভাষা শিখাইতে আর্ত 
করেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে সে বন্দোবস্ত রহিত হইল। আত্মীয় 
স্বজনের পরামর্শে ইহাকে হিন্ুকালেজে দেওয়াই স্থির হইল । তদহুসারে 
১৮২৯ সালে ইনি হিন্দু কালেজে ভত্তি হইলেন। সেখানে সমুদয় পরীক্ষায় 
সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়া পুরস্কার ও বৃত্তি পাইয়াছিলেন । 

প্যারীটাদ্রের অন্তরে জনহিতৈষ্ণ! স্বভাবতঃ এরপ প্রবল ছিল যে, নিজে 
ইংরাজী শিখিতে শিখিতে নিজ পল্লীর অপরাপর বালকদ্দিগকে সেই বিদ্ভাবিত- 
,রণের বাসন! প্রবল হইল। তদন্ুসারে স্বভবনে একটি অবৈতনিক বিদ্যালক্ 
খুলিয়া পল্লীর বালকদিগকে শিক্ষা! দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই বিদ্যালয় কত 
দিন ছিল বলিতে পারি না। কিন্তু এরূপ শুনিয়াছি যে, প্রথম প্রথম তাহার 
সহাধ্যায়ী বন্ধু রসিকরুষ্ণ মল্লিক, রাঁধানাথ শিকদার, শিবচন্ত্র দেব ইহাতে 
শিক্ষকতা করিতেন এবং মহাত্মা! ডেবিড হেয়ার ও ডিরোজিও ইহার পরিদর্শক 
ছিলেন । 

কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া! ১৮৩৫ সালে তিনি কলিকাতা পাবলিক 
লাইব্রেরির ডেপুটা লাইব্রেরিয়ানের পদে নিযুক্ত হন। এ বৎসরেই এই 
লাইব্রেরী স্থাপিত হয়। এই লাইব্রেরী কিছুদিন এসপ্লানেডে ট্ুং নামক 
একজন ইংরাঁজের ভবনে থাকে । তৎ্পরে কিছুদিনের জন্য ফোর্ট উইলিয়ম 
কালেজের বাটাতে উঠিয়া যায়। তৎপরে সার চার্লস মেটকাফের স্ৃতিচিহ্ন 
স্বরূপ বর্তমীন মেটকাফ হল নির্মিত হইলে ১৮৪৪ সালে সেই হলে উঠিয়া আসে। 
ডেপুটী লাইব্রেরিয়ানের পদ হইতে প্যারীটাদ নিজেরে বিদ্যাবুদ্ধি ও কাধ্যদক্ষতা 



8০ রামতঙ্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গমাজ .. 

প্রভৃতির গুণে একাদিক্রমে লাইব্রেরিয়ান, সেক্রেটারি 'ও কিউরেটারের পড় 
উন্নীত হইয়াছিলেন এবং এঁ পদেই চিরদিন প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। 

অন্ত লোক হইলে কেবলমাত্র অর্থেপাজ্জনের জন্য এ পদকে ব্যবহার 
করিত; কিন্ত প্যারীটাদ লাইব্রেরিটা হাতে পাইয়া! আপনার জ্ঞানভাগ্ার পূর্ণ 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং নাঁনা বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করিলেন। বালক 
কাল হইতেই তাহার যেমন জ্ঞানলাভ-স্পৃহা ছিল, তেমনি জ্ঞানবিতরণ-ম্পৃহাও 
ছিল, ইহা পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে । তাহার সেই জ্ঞান-বিতরণ-ম্পৃহা এখনও 
বলবতী দৃষ্ট হইল। তিনি একদিকে যেমন জ্ঞান-সঞ্চয় করিতে লাগিলেন, 
অপরদিকে সংবাদপত্রাদিতে লিখিয়া সেই জ্ঞান বিতরণ করিতে লাগিলেন। 
গ্রথমে তিনি তাহার বন্ধু রসিকরৃষ্জ মল্লিকের সহিত মিলিয়! “জ্ঞানান্বেষণ” 
পত্রিক! সম্পাদন করিতেন। তৎপরে রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি একত্র হইয়া 
যখন “বেঙ্গল স্পেক্টেটর” নামে এক সংবাদপত্র বাহির করেন, সে সময়ে তিনি 
তাহার একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন । এততিন্ন বেঙ্গল হরকরা, ইংলিসম্যান, 
কলিকাতা রিভিউ প্রভৃতিতে সর্বদা লিখিতেন। 

কিন্তু একটি বিশেষ কার্যের জন্য বঙ্গপাহিত্যে তিনি চিরম্মরণীয় হইয়া রহিয়া- 
ছেন। একদিকে পণ্ডিতবর ঈশ্বরচদ্র বিদ্যাসাগর, অপরদিকে খ্যাতনামা অক্ষয়- 
কুমার দত্ত, এই উভয় যুগপ্রবর্তক মহাপুরুষের প্রভাবে বঙ্গভাষ৷ যখন নবজীবন 
লাভ করিল, তখন তাহা সংস্কৃত-বহুল হইয়া ঈীড়াইল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও 
অন্ষয়বাবু উভয়ে সংস্কৃত-ভাষাভিজ্ঞ ও সংস্কৃত-ভাষাঙ্ুরাগী লোক ছিলেন; 
স্থৃতরাং তাহার! বাঙ্গীলাকে যে পরিচ্ছদ পরাইলেন তাহা সংস্কতের অলঙ্কারে 
পরিপূর্ণ হইল। অনেকে এবূপ ভাষাতে গ্রীতিলাভ করিলেন বটে, কিন্তু 
অধিকাংশ লোকের নিকট, বিশেষত: সংস্কৃতানভিজ্ঞ শিক্ষিত ব্যক্তিদ্রিগরে নিকট, 
ইহা অস্বাভাবিক, কঠিন ও দুর্ববোধ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল । সে সময়ে 
পাঁচজন ইংরাজীশিক্ষিত লোক কলিকাতার কোনও বৈঠকখানাতে একত্র 
বসিলেই এই সংস্কৃত-বহুল ভাষা লইয়া অনেক হাসাহাসি হইত । ঈশ্বরচন্দ্র 
গুপ্তের “সংবাদ প্রভাকরের' স্তায় পত্রেও সেই উপহাস বিদ্রপ প্রকাশিত 
হইত। অক্ষয়বাবু যখন সংস্কৃতকে আশ্রয় করিয়া, “জিগীষা” “জিজীবিষা”, 
প্রভৃতি শব প্রণয়ন করিলেন, তখন আমরা কলিকাতার যে কোনও 
শিক্ষিত লোকের বাটীতে যাইতাম, শুনিতে পাইতাম, “জিগীষা” “জিজীবিষা” 
প্রভৃতি শব্দের সহিত “চিঢ্টীমিষা” শব যোগ করিয়া হাসাহাসি হইতেছে । 

যখন বিষ্ভাসাগর মহাশয় ও অক্ষয়বাবুর সংস্কৃত-বহুল বাঙ্গালা 
ভার দুর্বহ বোধ হইতে লাগিল, তখন ১৮৫৭ কি ৫৮ সালে, “মাসিক 
পত্রিকা” নামে. এক ক্ষুত্রকায়া পত্রিক! দেখা দিল। প্যারীটাদ, মিত্র ও 
রাধানাথ শিকদার এই পত্র সম্পাদন করিতেন। ইহা! লোকপ্রচলিত 
সহজ বাঙ্গালাতে লিখিত ইইত। স্ত্রীলোকে বালকে যেন বুর্কিতে পারে 



ধঠ পরিচ্ছে। ১৩১ 

ই লক্ষ্য রাখিয়া লেখকগণ লিখিতেন। এই জন্য মাসিক পত্রিক! পড়িতে 
ই এক প্রকার আনন্দ অনুভব করিত। কখন পত্রিক1 আসে তজ্ঞঙ্ক 

উৎসুক হইয়া থাকিত। ইহারই কিছুদিন পরে টেকটাদ ঠাকুরের 
«“আলালের ঘরের দুলাল” প্রকাশিত হইল। প্যারীচাদ মিত্রই এই 

টেকাদ ঠাকুর। আলালের ঘরের দুলাল একখানি উপগ্ভ'স। কুমার- 
খালীর হরিনাথ মজুমদারের প্রণীত “বিজয়বসন্ত” ও টেকাদ ঠাকুরের 
“আলালের ঘরের ছুলাল” বাঙ্গালার প্রথম উপন্তাস। তন্মধ্যে বিজয়বসন্ত 
তৎকাল-গ্রচলিত বিশুদ্ধ সংস্কৃত-বহুল বাঙ্গালাতে লিখিত। কিন্তু আলালের 
ঘরের ছুলাল, বঙ্গপাহিত্যে এক নবধুগ আনয়ন করিল। এই পুস্তকের ভাষার 
নাম 'আলালী ভাষা হইল। তখন আমরা কোনও লোকের ভাষাকে 
গাম্ভীয্যে হীন দেখিলেই তাহাকে আলালী ভাষা বলিতাম। এই আলালী 
ভাষার উৎকৃষ্ট নমুনা “হুতমের নক্সা ।” ধাহার ইচ্ছা হয় পাঠ করিয়৷ দেখিবেন 
তাহা কেমন সরস, মিষ্ট ও ভ্বদয়গ্রাহী। এই আলালী ভাষার স্থট্ি হইতে 
বঙ্গসাভিত্যের গতি ফিরিয়া গেল। ভাষা সম্পূণ আলালী রহিল না বটে কিন্ত 
ঈশ্বরচন্দ্রী রহিল না, বঙ্কিমী হইয়া দীডাইল। এজন্য আমার পুজ্যপাদ মাতুল, 
সোমপ্রকাশ সম্পাদক, খ্যাতনাম। দ্বারকানাথ বিছ্াঁভষণ মহাশয় সোমপ্রকাশে 

কতই শোক করিলেন। কিন্তু আমার বোধ হয় ভালই হইয়াছে; জীবস্ত 
মানুষ ও ভ'ষা! যত কাছাকাছি থাকে ততই ভাল! 

যাহা হউক প্যারীচাদ মিত্র বঙ্গসাহিত্যে এই যুগান্তর আনয়ন করিলেন। 
তৎপবে তিনি “অভের্দা”, “যৎকিঞ্চিৎ” “বামাতোধিণী”, “রামারঞ্িক1”, 
“আধ্যাত্মিক” প্রভৃতি অনেকগুলি উৎকৃষ্ট বাঙ্গাল! গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন । 
তাহাতে কিন্তু আলালী ভাষা ব্যবহার করেন নাই, বরং বহিমী ভাষাই 
ব্যবহার করিয়াছেন । 

কিন্ত কেবল বঙ্গপাহিত্যেই প্যারীাদ মিত্রের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া 
যায় নাই। তিনি ও তাহার ভ্রাতা কিশোরীাদ মিত্র উভয়ে তৎসমকালীন 
শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ইংরাজী লেখা সম্বন্ধে অগ্রগণা ছিলেন। ইহ 
অগ্রেই বলিয়াছি প্যারীাদদ প্রথমে তাহার বন্ধু রসিককৃষ্ণ মল্লিক ও 
বামগোপাল ঘোষের সহিত সমবেত হইয়া তাহাদের প্রচারিত পজ্ঞানাম্বেষণ” 
নামক দ্বিভাষী পত্রিকাতে লিখিতেন ; তদ্চিন্ন ইংলিসম্যান, কলিকাতা রিভিউ 
প্রভৃতি ইংরাজ সম্পাদিত পত্রিকাতেও সর্বদা লিখিতেন। এভন্তিন্ন ইংরাজীতে 
মহাত্মা ডেবিভ হেয়াবের জীবনচরিত, রামকমল সেনের জীবনচরিত ও 
গ্রাণ্ট সাহেবের জীবনচরিত প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 

তাহাতে যেমন সাহিত্যান্থরাগ তেমনি বিষয়কর্টে দক্ষতা দৃষ্ট হইয়া- 
ছিল। তিনি একদিকে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীতে লাইত্রেরিয়ানের 
কর্ম করিতেন, অপরদিকে তাহার বন্ধু তারাটাদ চক্রবর্তীর সহিত সম্মিলিত 
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হইয়া বিষয় বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নানাবিধ ব্রব্যের সন গু 
রপ্তানীর কাজ করিতেন। এই কারবারে তাহাকে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে / 
কিন্তু তাহাতে তিনি ভগ্নোছ্যম হন নাই । ১৮৫৫ খ্রীষ্টাৰে তারাটাদ উন 
মৃত্যু হইলে, তিনি আপনার ছুই পুত্রকে অংশীদার করিয়া! নিজে কারবার 
করিতে প্রবৃত্ত হন। এই কারবারে তিনি যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন । 

তাহার সাধুত। ও সতাপরায়ণতার প্রতি কলিকাতা বণিক-সমাজের এমনি 
বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, তিনি একাদিক্রমে অনেকগুলি কোম্পানির ডাইরেক্টার 
পদে বৃত হইয়াছিলেন। 

একদিকে যেমন বৈষয়িক উন্নতি, অপরদিকে তেমনি স্বদেশের হিতসাধনে 
মনোয়োগ | যৌবনে বাল্যসুহদ্দ রামগোপাল, রামতন্থু প্রভৃতির সহিত 
সম্মিলিত হইয়। “সাধারণ জ্ঞানাজ্জন সভার” সভ্যরূপে উৎসাহের সহিত কার্ধ্য 
করিয়াছিলেন। প্রৌটাবস্থাতেও সোসিয়াল সায়েন্স এসোসিয়েশন, এগ্রি হর্টি- 
কালচরল সোসাইটা, ভিস্বাক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটা, স্কুলবুক সোসাইটী, পশ- 
দিগের প্রতি নিষ্টুরতানিবারণী সভা প্রভৃতি বহু সভা সমিতির সভ্য ছিলেন। 
কেবল ষে নাম মাত্র সভ্য ছিলেন তাহা নহে, তাহার সভ্য থাকার অর্থ ছিল 
সভার উদ্দেশ্ত সিদ্ধির জগ্ত পরিশ্রম করা । আমর] অনেক সময়ে আশ্চধ্যান্বিত 
হইয়া ভাবিতাম, কিরূপে তিনি এত সভাতে যোগ দিয়! হৃদয় মনের সহিত 
সকলেরই উন্নতির জন্য পরিশ্রম করিতে পারেন । 

১৮৬৮ সালে তিনি বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যর্ূপে মনোনীত হন। 
এই পদে ছুই বৎসর প্রতিষ্ঠিত থাকিয়! কায়মনে স্বদেশের কল্যাণ-সাঁধনের 
চেষ্টা করিয়াছিলেন । 

তাহার সহধন্মিণীর পরলোক হইলে তিনি অনেকটা সংসারে নিলিপ্ত 
হইয়া পড়েন; এবং প্রেততত্বের আলোচনাতে মনোনিবেশ করেন। তাহার 
এই স্বভাব ছিল যে, যে বিষয়ে মনোনিবেশ করিতেন তাহার আধখানা 
জানিয়া সন্তুষ্ট হইতেন না। যখন প্রেততত্বের আলোচনাতে প্রবৃত্ত হইলেন, 
তখন ইংলগড ও আমেরিক1 হইতে ভূরি ভূরি গ্রন্থ আনাইয়া পাঠ করিতে 
ও প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন।” এ বিষয়ে তাহার বাল্যস্হৃদ ও তাহার 

বৈবাহিক শিবচন্দর দেব মহাশয় তাহার প্রধান উৎসাহদাতা৷ ছিলেন। ছুই 
বৈবাহিকে মিলিয়৷ সর্ধদা এই বিষয়ের আলোচনা করিতেন। তাহার! 
উভয়ে প্রেততত্ব বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়ণ করিয়াছিলেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টান 
মাদাম ব্লাভাট্ষ্কি ও কর্ণেল অলকট যখন এদেশে আসিলেন, তখন তিনি 
তাহাদের স্থাপিত থিওসোফিকাল সোসাইটাতে যোগ দিলেন, এবং উক্ত সভার 
বঙ্গদেশয় শাখার প্রধান, পুরুষ হইয়া াড়াইলেন। তখন সকল প্রকার 
আধাম্মিক বিষয়ের আলোচনাতে তাহার বালকের গ্ভায় উৎসাহ 
দেখিতাম। আমাদিগকে..সর্ধপ্রকার আধ্যাত্মিক বিষয়ের চচ্চাতে সর্বদা 
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উৎসাহিত কারতেন। তাহার কাছে বসিলে অনেক: রনি করা 
যাটৃত। 

'ইবূপে জ্ঞানালোচনা, সংসঙ্গ ও সংগ্রসঙ্গে তাহার কাল এক প্রকার 
সুখেই কাটিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে ১৮৮৩ সালে দারুণ উদরী রোগে 
আক্রান্ত হইলেন। এ রোগে কিছুদিন কষ্ট পাইয়া এ সালের ২৩শে 
নবেম্বর ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। 

তাহার মৃত্যুর পর তাহার স্বদেশীয় ও বিদেশীয় বন্ধুগণ সম্মিলিত হইয়া 
এক সভা করিয়া, তাহার ছুই স্থতিচিহ্ন স্থাপন করিয়াছেন। মেটকাঁফ হলে 
তাহার এক ছবি আছে, এবং কলিকাতার টাউন হলে এক প্রস্তর-নিশিত 
উত্তমাঙ্গ আছে। 

রাধানাথ শিকদার 

ইনিও ডিরোজিও বৃক্ষের একটি উৎকৃষ্ট ফল। ১৮১৩ শ্রীষ্টান্বে আশ্বিন 
মাসে কলিকাতা জোড়ার্শাকোর অন্তঃপাঁতী শিকদার-পাড়া নামক স্থানে 
রাধানাথের জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম তিতুরাম শিকদার। ইনি ভিন্ন তিতু 
রামের আর এক পুত্র ও তিন ক্ভা ছিলেন। রাধানাথ সকলের বড়। 
এই শিকদারগণ ব্রাহ্ণ-বংশ সম্ভৃত এবং কলিকাতার অতি প্রাচীন অধিবাসী। 
মুসলমান নবাবদিগের সময় ইহাঁদের পূর্বরপুরুষগণ বংশ-পরম্পর1 ক্রমে 
শিকদার বা পুলিস কমিশনরের কাজ করিতেন। ইহাদের অধীনে 
বহুসংখ্যক লাঠিয়াল, পাইক ও সৈনিক প্রভৃতি থাকিত। ইহারা দুর্বৃত্ত ব্যাক্তি- 
দ্িগকে ধৃত করিতে, কয়েদ করিতে ও সাজা দিতে পারিতেন। অনেক স্থলে 

এই শক্তির অপব্যবহার হইত এবং যাহা লোকের রক্ষার উদ্দেশ্টে দেওয়! 

হইয়াছিল, তাহা লোকের গীড়নের জন্য ব্যবহৃত হইত। এমন কি এরূপ 
জনক্ররতি আছে যে, কলিকাত। ইংরাজদিগের অধিকৃত হওয়ার পরেও 
যখন ফৌজদারী কাধ্যের' ভার মুরশিদাবাদের নবাবের হন্তে ছিল, 
তখনও ইহারা! শিকদারের কাজ করিতেন। পরে কোনও এক বিশেষ 
স্থলে একজনের প্রতি অতিশয় উৎপীড়ন হওয়াতে সে দিকে ইংরাজ- 
দ্িগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়) এবং সেই আন্দোলনে ইহাদের হস্ত হইতে 
শক্তি অপহৃত হয়। 

রাধানাথ ঘে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, তখন তীঁহার পিতা বা তাহার 
বংশের কেহ শিকদীরের কাজ করিতেন না। তিতুরাম আপনার জোষ্ঠ 
পুর রাঁধানাথ ও কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীনাথকে কিছুদিন. পাঠশীলে ও ফিরিক্গী 
কমল বস্থর স্কুলে পড়াইয়া হিন্দু কাঁলেজে ভি করিয়|। দেন। ১৮২৪ সালে 

তিনি হিন্দু কালেজে প্রবিষ্ট হন এবং সাতবৎসর দশমাসি কীল তথায় 'অধায়ন 
করেন ।” ইহার একটি উৎকৃষ্ট অভাীস ছিল; দৈনিক লিপি' জিখিতেন 
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তাহা হইতে সে সময়কার অনেক বিবরণ জানিতে পারা যায়। ইহার কনিষ্ঠ 
সহোদর শ্রীনাথ শিকদার রামতঙ্ লাহিড়ী মহাশয়ের সহপাঠী ও তাহার প্রতি 
বিশেষ অন্ুরক্ত ছিলেন। তাহার সহিত লাহিড়ী মহাশয় সর্বদা ইঠাদর 
বাড়ীতে বেড়াইতে যাইতেন, তখন রাধানাথের জননী পুত্রনির্বিশেষে উহাকে 
যত্ব করিতেন। সেই অরুত্রিম স্বেহ ও সদাশয়তার সম্মতি চিরদিন লাহিড়ী 
মহাঁশয়ের মনে মুক্রিত ছিল। 

রাধানাথ যে শ্রেণীতেই উন্নীত হইতেন সেই শ্রেণীতেই অগ্রগণ্য 
বালকদিগের মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইতেন। প্রথম শ্রেণীতে আসিয়াই রাধানাথ 
তৎকালের রীতি অন্থ্সারে ষোল টাক বৃত্তি পাইম়্াছিলেন। সমুদয় 
শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে গণিতের প্রতি তাহার বিশেষ মনোযোগ ছিল। 
সে সময়ে ডাক্তার টাইট্লার (70৮. 7508:) নামে হিন্দু কালেজে 
একজন প্রসিদ্ধ শিক্ষক ছিলেন। এই ডাক্তার টাইটুলার সে সময়কার 
উৎকেন্ত্র ব্ক্তিদিগের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য বলিয়া পরিগণিত ছিলেন । 

রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলীর মধ্যে ডাক্তার টাইটুলাসের সহিত বিচার বলিয়া 
যে সকল বিচার দৃষ্ট হয় তাহা! বোধ হয় ইহারই সঙ্গে ঘটিয়াছিল। ইহার 
বিষয়ে এইরূপ শোন! যায় যে, ইনি সংস্কৃত ভাষ! পাঠ করিতে ও শুনিতে বড় 
ভাল বাসিতেন। বালকেরা তাহা জানিত এবং যে বালক যে দিন পড়া প্রস্তুত 

করিয়। না আসিত সে সেদিন ডাক্তার টাইটুলারকে প্রবঞ্চনা করিবার এক 
উপায় বাহির করিত। তীহাকে শুনাইয়া কোনও সংস্কৃত উদ্ভট কবিতার এক 
চরণ আবৃত্তি করিত। অমনি ডাক্তার টাইটুলার তন্ময় হইয়া জিজ্ঞাসা 
করিতেন-_-“কি, কি, আবার বল, সমগ্র কবিতাঁট। বল”। এইরূপে কবিতা 
শ্তনিতে ও তাহার অর্থ বুঝিতে সময়ট1 কাটিয়া যাইত, বালক নিষ্কৃতি লাভ 
করিত। সহরে এরূপ জনক্রতি আছে যে, তিনি নাকি একবার নিজের পুত্রের 
ছাগলের গাড়ি চড়িয়। গড়ের মাঠে বাহির হইয়াছিলেন। 

ডাক্তার টাইটুলার একজন পণ্ডিত লৌক ছিলেন। গ।ণত বিছ্যায় তাহার 
মত স্থপত্তিত লোক তখন কলিকাতাতে ছিল না। রাধানাথ টাইট্লারের 
নিকটে গণিত বিচ্যাতে পারদর্শী হইয়াছিলেন। তাহার নিকটে নিউটন-প্রণীত 
স্থপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ “প্রিন্সিপিয়া” পড়িয়াছিলেন। 

ডিরোজিও যখন একাডেমিক এসোসিয়েশন স্থাপন করিলেন, তখন 
কৃষ্ষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, প্রভৃতির ন্যায় রাধানাথও 
তাহাতে যোগ দিলেন; এবং ডিরোজিওর শিশ্তদলের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য 

ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন। তাহার দেহে যে প্রকার বল, মনে সেইরূপ সাহস 
ছিল। তিনি বাক্যে যাহা বলিতেন কাজেও সেই প্রকার করিতেন? 
কাহাকেও ভয় বা. কাহারও মুখাপেক্ষা করিতেন নাঁ। তিনি যে স্বীয় হৃদয়স্থিত 
বিশ্বাসানুসারে সর্বদা কার্য করিতেন, তাহার একটি প্রমাণ এই যে, কেহই 
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তাহাকে দেশীয় রীতি অনুসারে একটি অনবরঙ্া বলিকার ানিগ্রহণ করিতে 
স্মত করিতে পারে নাই। তাহার.”আত্মীয় স্বজনগণের মুখে শুনিতে পাই, 
রি মাতৃভক্তির জন্য 'বিখ্যাত ছিলেন। ধুদ্ধবয়সেও জননীর সন্গিধানে 

ল শিশুর মত হইয়া যাইতেন। অথচ মাতার অনুরোধেও নিজের 
হৃদয়স্থিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে পু্নাতন রীতি অন্কসারে একটি আট বা দশ বৎসর 
বয়স্ক বালিকাকে বিবাহ করিতে সম্মত হন নাই। 

রাধানথ যখন হিন্দু কালেজের প্রথম শ্রেণীতে পাঠ করেন তখন, অর্থাৎ 
১৮৩২ সালে, জি. টি. সারভে আফিসে একটি ৩০২ টাকা বেতনে কম্পিউটারের 
কম্ম পান। পরিবারের ব্যয়নির্ধাহ বিষয়ে পিতার সাহাষ্যার্থ তাহাকে 
এই কর্শ লইতে হইয়াছিল। এ কর্শে নিযুক্ত হইয়া তাহার মনে ইংরাজী 
বৈজ্ঞানিক গ্রন্থসকল সংস্কৃত ভাষাতে অন্ুবাদিত করিবার বাসনা প্রবল হয়। 
তদনুমারে মনোযোগের সহিত সংস্কৃত পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু 
তাঁহাকে অবিলম্বে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়! উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে যাইতে 
হয়। সেখানে তিনি বহুবৎসর বাস করিয়া নানাস্থানে কাজ করিয়াছিলেন । 
সেই সময়ে তাহার তেজস্ষিতা, আত্ম-মর্ধ্যাদা-জ্ঞান ও কাধ্যদক্ষত! প্রভৃতি 
দেখিয়া! ইংরাজগণ তাহাকে যথেষ্ট শদ্ধা করিতেন ; এবং সমকক্ষের ন্যায় তাহার 
সঙ্গে মিশিতেন। 

এই কালের মধ্যে একটি ঘটন৷ ঘটিয়াছিল তাহাতে তাহার তেজস্থিতার 
বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গরিয়াছিল। একবার তিনি সাঁরভে কাধ্যের 
ভার প্রাপ্ত হইয়া দেরাদুনে বাস করিতেছেন, এমন সময়ে একদিন সংবাদ 
আসিল যে, উক্ত জেলার মাযজিষ্রেটে ভান্সিটার্ট (70. ড8791686) 
মহোদয় তাহার সারভে আফিসের কতকগুলি কুলীকে বলপুর্ববক 
ধরিয়! লইয়া! গিয়া কোন কোনও দ্রব্য বহন করাইয়া! লইবার আদেশ 
করিয়াছেন । এই সংবাদে রাঁধানাথ বড়ই বিরক্ত হইয়া গেলেন । 
ভাবিলেন ম্যাজিস্ট্রেটের কুলীর প্রয়োজন হইয়া থাকিলে তাহাকে লিখিতে 
পারিতেন। ম্যাজিষ্ট্রেটে সাহেব বোধ. হয় কাল] মানুষ বলিয়া পত্র লেখা 
উপযুক্ত বিবেচনা করেন নাই। তিনি বাহির হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের জিনিস পত্র 
সহিত স্বীয় কুলীদিগকে নিজের আফিসের প্রাঙ্গণে ফিরিয়া আসিতে আদেশ 
করিলেন; এবং ম্যাজিষ্রেটের আরদালীদিগকে বলিলেন, “ম্যাজিষ্রেটের 
পরওয়ান! ভিন্ন আমার কুলী দিব না।” এই কথা ম্যাজিষ্রেটের কর্ণগোচর 
হইলে, তিনি রাগিয়া আগুন হইলেন; এবং রাজকার্যের অবরোধ এই দোঁষ 
দিয়া তাহার নামে নালিস করিলেন। আর একজন সিবিলিয়ানের কাছে 
বিচার হইল। অনেকে রাধানাথকে ম্যাজিষ্ট্রেটের, নিকট ক্ষমা চাহিতে 
পরামর্শ দিলেন) তিনি কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইয়েন না। সিবিলিয়ানের 
বিচারে তাহার ২০* দুই শত টাকা জরিমান! হইল। ৮৭ গ্রাহই করিকেন 
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না; বা টাকা অর্থ দণ্ড দিলেন। কিস্ত ইহাতে যে আন্দোলন উঠল 
তাহাতে বলপুর্্বক গরীব কুলীদিগকে শ্রম-সাধ্য কাধ্যে নিযুক্ত করিবার রীতি 
রহিত হইয়া গেল। 

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বাসকালের মধ্যে তাহার পদবৃদ্ধি হইয়া তিনি ৬০* শত 
টাকা বেতনে সর্বপ্রধান কম্পিউটারের পর্দে আরোহণ করেন। কেবল তাহা 
নহে; সারতে সংক্রান্ত গণিতে তিনি এমনি পারদশী ছিলেন ষে, কর্ণেল 
থুলিয়ার সারভে বিষয়ে যে প্রসিদ্ধ গ্র্থ মুদ্রিত করেন, তাহার প্রধান প্রধান 
গণন! তিনি লিখিয়1 দিয়াছিলেন । 

১৮৫৩ সালে তাহার পিতা ইহলোক পরিত্যাগ করেন। ইহার কয়েক 
বৎসর, পরেই তিনি পেন্সন লইয়। স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। এরূপ শুনিতে 
পাওয়া যায় তখন তাহার আচার ব্যবহার অনেকটা ইংরাজের মত হইয়া 
গিয়াছিল। ইংরাজী ধরনে থাকিতে ও খাইতে ভাল বাসিতেন। এমন কি 
তাহার বাঙ্গালার উচ্চারণও বদলিয়! গিয়াছিল। কিন্তু তাহার উৎসাহ ও 

আত্মোল্সতিএবাসনার উৎকুষ্ট প্রমাণ এই যে, তিনি বঙ্গদেশে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াই মনোযোগ সহকারে বাঙালা ভাষার চ্চাতে নিষুক্ত হইলেন । 
পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ সংস্কৃতজ্ঞ পপ্ডিতগণ এবং অক্ষয়কুমার দত্ত 
গ্রভৃতি তৎপদানুযায়ী লেখকগণ বাঙ্গালা ভাষাকে যেরূপ পরিচ্ছদ পরাইয় 
তুলিতেছিলেন, তাহা তাহার চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিল। তিনি বলিতে লাগিলেন 
“যে ভাষা স্ত্রীলোক বুঝিবে না, তাহা! আবার বাঙ্গাল! কি?” এই ভাবটা তাহার 
মনকে এমনি অধিকার করিল যে, তিনি বাল্যবন্ধু পরম স্থহদ প্যারীটাদ 
মিত্রকে সরল সহজ বাঙ্গাল লিখিবাঁর জন্য প্ররোচনা দিতে লাগিলেন । 
উভয়ের সম্পাদকতাতে “মাসিক পত্রিকা” নামক পত্জিক1 বাহির হইল ; এবং 
অল্পদিন পরে প্যারী্টাদ মিত্র “আলালের ঘরের দুলাল” নামক উপন্ভাস প্রচার 
করিলেন। 

সরল স্ত্রীপাঠ্য ভাষাতে বাঙ্গাল! লেখা রাধানাথের একটা বাতিকের মত 
হইয় উঠিয়াছিল। মাসিক পত্রিকাঁতে কোনও প্রবন্ধ লিখিয়! তিনি স্বীয় 
পরিরারশ্থ স্রীলোকদিগকে পড়িয়া শুনাইতেন, তাহারা বুঝিতে পারেন কিনা । 
শুনিতে পাওয়া যায় একদিনপ্রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্বেই প্যারীটাদ মিত্রের 
গৃহের দ্বারে গিয়! ডাকাডাকি,--“প্যারি, প্যারি ! উঠ উঠ, এবারকার পক্তিক! 
পড়িয়া তোমার স্ত্রী কি বলিলেন ?” টি 

তিনি অতিশয় সহৃদয় ও স্বগণ-বংসল লোক ছিলেন। নিজে দারপরিগ্রহ 
করেন নাই ; ঘরে শিশু-সন্তানের মুখ দেখার সুখ হয় নাই ; কিন্তু শিশুদিগকে 
ড় ভাল ঘাঁসিতেন। আত্মীয় স্বজনের বালক বালিকাদ্িগকে লইয়া নিজের 
নিকটে রাধিতেন ; তাহাদের, সহিত গ্ ডিও ও খেলা করিতে ভাল 
বাসিতেন 17 "1 
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., জীবনের শেষদশাতে তিনি চন্দননগর গোৌঁদলপাড়াতে গঙ্গার ধারে একটি 

ানবাটা ক্রয় করিয়া সেখানে অবস্থিত হ্ইয়াছিলেন। সেখানে ১৮৭০ 

সালের ১৭ই মে দিবসে তাহার দেহীস্তর হয়। 

সপ্তম গরিচ্ট্দে 
ইংরাজী শিক্ষার প্রতিষঠা-কাল 

১৮৩৪ সাল হইতে ১৮৪৫ সাল পর্য্যস্ত 

১৮৩৩ সালে লাহিড়ী মহাশয় হিন্দুকালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াই & 
কালেজে এক নিয়্তন শিক্ষকের কন্ম পাইলেন। সেপদ্ের বেতন ৩০২. 
টাকার অধিক ছিল নাঁ। সেই বেতনেই তিনি নিজের ও ভ্রাতৃদ্বয়ের 
ভরণ পৌঁষধণ করিতে লাগিলেন। কেবল তাহা নহে, এই কন্ম লইয়া 
বসিবামাত্র তাহার বাস! নিরাশ্রয় ও আশ্রয়ার্থ ব্যক্তিগণের আশ্রয় স্থান হইয়া 
উঠিল। লাহিড়ী মহাশয় তীহার স্বভাব-স্ুলভ উদারতা ও অমায়িকতা গুণে 
কাহাকেও “না” বলিতে পরিতেন না। এইক্ধপে সর্ধদাই ছুই একজন 
লোক আসিয়া তাহার ভবনে আশ্রয় লইয়া থাঁকিত। এই সময়ের 
আশ্যয়ার্থদিগের মধ্যে একজনের নীম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। তিনি উত্তরকালে দেশের মধ্যে একজন মান্য গণ্য লোক 
হইয়াছিলেন। ইহার নাম শ্তামাচরণ শর্শ-সরকার। ইনি হাইকোর্টের 
ইণ্টারপ্রিপ্টার ও ব্যবস্থাদর্পণ-প্রণেতারূপে ষশন্বী হইয়াছিলেন। প্রথম 
শঙ্শ-সরকার মহাশয় খিদিরপুর ওয়াটগঞ্জে তাহার পিতার বন্ধু চার্লস 
রীড নামক এক ইংরাজের অধীনে দশ টাঁকা বেতনে কম্ম করিতেন। 
যে কারণে ও যে ভাবে তিনি সে কর্ম ছাড়িয়া রামতন্ বাবুর আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 
হ্যামাচরণ সরকারের জীবনবৃত্ত হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ;+ 

“পুণিয়! নিবাসী মণিলাল খোস্টা নামক তাহার (সাহেবের ) একজন 
খা্জাঞ্চী ছিল। তাহার স্বভাবগত কোনও দোষ দৃষ্টে কার্যের প্রতি সন্দিহান 
হইয়া, সাঁহেব তীহাকে কর্মচ্যুত করেন। মণিলাল তাহার প্রাপ্য বেতনাদি 
লইয়া রীড সাহেবের নামে রাঁজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। রীভ 
সাহেব স্বপক্ষ সমর্থন জন্য শ্তামীচরণ বাবুকে সাক্ষী মান্গিলে, কি জানি সাহেবের 
অন্নরোধে পাছে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে হয়, এই ভদ্মে তাহার তৎকালীন .১০ 
টাক বেতনের ছূর্লভ চাঁকরিটি ধর্ধের অনুরোধে অয্লানবদনে পরিত্যাগ করিয়। 
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তাহার পুর্ব পরিচিত বন্ধু এবং হিন্দুকালেজের স্ুবিখ্যাত ছাত্র রামতৃম্থ 
লাহিড়ী মহাশয়ের পটলভাঙ্ীর বাসায় উপস্থিত হইলেন) এবং জীহাঁকে 
পুর্ববৃত্তাস্ত অবগত করাইলেন। স্যায়পরায়ণ রামতন্থু বাবু তত্শ্রবণে আহ্শাদের 
সহিত তাহাকে নিজ প্রবাস গৃহে রাখিয়া সহোদর নির্বিশেষে প্রতিপালন 
করিতে লাগিলেন” 

“যুখন তিনি রামতন্থ বাবুর নিকটে অবস্থান করেন, সেই সময়েই 
ভারত-প্রসিদ্ধ রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের সহিত তাহার আলাপ পরিচয় হয়। 
রামগোপাল বাবু যত্ব চেষ্টা করিয়া জোসেফ কোম্পানির আফিসের 
অধ্যক্ষ জোসেফ সাহেবকে হিন্দী পড়াইবার জন্য শ্ামাচরণ বাবুকে মাসিক 
১০ টাকা বেতনে নিযুক্ত করিয়া দেন। তিনি তত্পরে ক্যাল্সেল সাহেবকে 
হিন্দী পড়াইবাঁর জন্তও নিধুক্ত হন। সাঁহেবদিগকে হিন্দী পড়াইবাঁর সময়েই 
তাহার বিশেষ হ্ৃদয়ঙ্গম হইল যে, কিছু ইংরাজী না জানিলে বিষয় কার্ধ্য লাভ 
কর] দুর, তজ্জন্য যখন তীহার বয়ঃক্রম প্রায় ২২ বসর তখন তিনি 
রামতন্থ বাবুর নিকটে ইংরাজী ভাষার বর্ণমালা শিক্ষা করিতে আর্ত 
করিলেন ।” 

পুর্ব্বোস্ত কয়েক পংক্তিতে আমরা লাহিড়ী মহাশয়ের সদাশয়তার কি 
সুন্দর দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইতেছি ! তিনি ৩০২ টাক1 বেতন হইতে নিজের ও 
ভরাতৃত্বয়ের ব্যয় নির্বাহ করিয়া এবং দেশে পিতামীতার পারিবারিক ব্যয়ের 
যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াও নিরাশয় ব্যক্তিদিগের জন্য ছার উনুক্ত রাখিতেন। 
কেবল আশ্রয় দাঁন নহে, তাহাদিগকে পড়াইবার ভার লইয়া তাহাদের ভাবী- 
জীবনের উন্নতির পথ খুলিয়! দিবার চেষ্টা করিতেন। দেওয়ান কার্ডিকেয় চন্দ্র 
রাঁয় মহাশয়ের স্বলিখিত জীবন-চরিতে উল্লেখ দেখিতে পাই যে, তিনিও 
ইহার কয়েক বৎসর পরে, নবগ্রতিষ্ঠিত মেডিকেল কালেজে পড়িবার অভি- 
প্রায়ে আসিয়া! লাহিড়ী মহাশয়ের ভবনে আশ্রয় লইয়াছিলেন। দেওয়ানজী 
একস্থানে বলিতেছেন, “কলিকাতায় আমি কালীর (রামতন্গ বাবুর কনিষ্ঠ 
কালীচরণ লাহিড়ী ) আত্মীয়দের অতি প্রিয়পাত্র হইলাম। নূতন বান্ধবগণের 
মধ্যে মদনমোহন তর্কালঙ্কার ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ছয়ের মিত্রতা 
লাভে বড়ই স্থথী হইলাম । ঠনঠনিয়ার একটি বৃহৎ বাটার কোনও অংশে 
রামতন্থ বাবু থাকিতেন, কোনও অংশে মদন তাহার ছুই পিতৃব্যের 
সহিত অবস্থান করিতেন। আমি রামতন্ছু বাবুর অংশের এক প্রকোষ্ঠে 
কালীর সহিত একত্রে থাকিতাম |” 

এইরূপে আত্মীয় স্বজনে বেষ্টিত হইয়া রামতন্গ বাবু তাহার প্রবাসভবনে 
বাস করিতেন । কিন্তু শুনিয়াছি তাহাদিগকে অতি ক্লেশে থাকিতে হইত । 
সকলকে পাল! করিয়া ব্বহন্তে হাট-বাঁজার ধরা জলতোলা', বাটন! কুটনা, রন্ধন 
প্রভৃতি সমুদয় করিতে হইত। এরূপও শুনিয়াছি ষে, এত কষ্ট সহিতে ন| 
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পারিয়া শ্যামাচরণ সরকার মহাশয় একটু অবস্থার উন্নতি করিতে 
রে চলিয়া যান; এবং দেওয়ানজী যে অল্পদিন ছিলেন তাহাতেই 

বীর ভাঙ্গিয়া যায়; এবং তাহাকে মেডিকেল কালেজ ছাড়িতে 
৮ ৪ হয়। দেশে গিয়া এক মাঁস সাবধানে থাকিয়া তবে চা 
শরীর সারে। 

ধাহাঁর] তাহার আশ্রয়ে থাকিতেন তাহাদের প্রতি লাহিড়ী মহাশয়ের 
ন্রেহ যত্বের পরিসীমা ছিল নাঁ। কালীচরণ লাহিড়ী মহাশয় উত্তরকালে 
বন্ধুবান্ধবকে একটি ঘটনার কথা সর্বদা বলিতেন এবং বলিবার সময়ে 
তাহার চক্ষু জলে পূর্ণ হইত। একবার পরীক্ষার কয়েক মাস পূর্বে 
কালীচরণ বাবুর চক্ষে এক প্রকার পীড়া হয়, সে জন্য তাহাকে চক্ষুদ্বগ্ 
ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়া দেওয়া হয়। পরীক্ষা সম্গিকট, অথচ 
পড়িতে নিষেধ, এই সঙ্কটে ভ্রাতৃবৎ্সল রামতন্্ বাবু এক উপায় অবলম্বন 
করিলেন। তিনি প্রতিদিন কালেজ হইতে গড়াইয়! আসিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা! 
কালীচরণের শয্যাপার্খে বসিয়া তাহার পাঠ্য সমুদয় গ্রন্থ পড়িয়া শুনাইতেন) 
ক্লান্তি বোধ করিতেন না । এইরূপে কালীচরণ বাবু পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন । 

এই সময়ের আর একটি স্মরণীয় ঘটনা, তীহার জ্যেষ্ঠ সহোদর কেশব . 
চন্দ্রের যশোহর গমন।. কেশব জজের সেরেম্তাদারের পদে উন্নীত হইয়া 
আলিপুর হইতে যশোহরে গমন করেন। ঠিক কোন্ সালে যশোহর গিয়া- 
ছিলেন তাহা জানা যায় না; কিন্ত সেখানে গিয়া অধিক দিন স্থখে 
যাপন করিতে পারেন নাই। এরূপ শোন! যায়, তিনি সেখানে গিয়া 
অল্পদ্িন পরেই ম্যালেরিয়া জরে আক্রান্ত হইয়। নিজের কার্যের সাহায্যার্থ 
রাধাবিলানকে যশোহরে লইয়া যাঁন। ১৮৩৫ কি ১৮৩৬ সালে যশোহরে 
ম্যালেরিয়া জর প্রথম দেখা দেয়। অতএব তিনি ১৮৩৪ কি ১৮৩৫ সালে 
সেখানে গিয়৷ থাকিবেন। 

যশোহরে ম্যালেরিয়া জরের প্রথম গ্রীছর্ভীবের ইতিবৃত্ত এই যে, ১৮৩৫ 
কি ১৮৩৬ সালের শীতকালে পাঁচ শত কি সাত শত কয়েদী যশোহরের 
সন্নিকটে একটি রাস্তা নিম্মীণ কাধ্যে নিযুক্ত ছিল। এ রাস্তাটি যশোহর 
হইতে মহম্মদপুর দিয়া ঢাকার অভিমুখে যাইবে এইরূপ স্থির ছিল। 
মহম্মদপুরে নদীর অপর পারের কাজ শেষ হইলে, পর বৎসর জানুয়ারি 
মাসে কয়েদীগণ নদী পার হইয়া মহম্মদপুরের পারে কাজ আরম্ত 
করিল। তাহারা রামসাগর ও হরেকষ্ণপুরের মধ্যস্থিত রান্তা প্রস্তত 
করিতেছে, এমন সময়ে মাচ্চ মাসে হঠাৎ তাহাদের মধ্যে এক প্রকার জর 

দেখা দিল; এবং অল্পদিনেই প্রায় দেড়শত মঞ্জুরের মৃত্যু হইল। 
মারা রর রাই েরি ভাতা ভাগ জরে জা হাড় পলাইল 
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রাস্তা নির্মাণ পড়িয়া রহিল। এ জর ক্রমে মহম্দপুর নগরে ও যশোহরে 
প্রবেশ করিয়া সহর নিঃশেষ করিতে লাগিল । এই জরই কয়েক ব্লৎসরের 
মধ্যে নদীয়। জেলাতে প্রবেশ করিয়া উল1 (বীরনগর ) গ্রামর্কে উৎসম্গ 
করিয়া দ্িল। পরে গঙ্গীপার হইয়! হুগলী বর্ধমান প্রভৃতিকেও উৎসন্ন 
করিয়াছে। 

এই ম্যালেরিয়া জরে অগ্রে রাধাবিলাসের প্রাণ গেল; পরে কেশবচন্দ্রও 
তাহাতে আক্রান্ত হইলেন। তিনি সেরেস্তাদারি কর্শ পাইয়াই পৈতৃক বাস- 
ভবনের শ্রুবৃদ্ধি ও পিতামীতার আথিক অবস্থার উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন। কিন্তু সে সংকল্প সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ করিবার পূর্বেই তাহাকে 
ভবধাম পরিত্যাগ করিতে হইল । তিনি অনেক দিন জরে ভূগিয়া অনুমান 
১৮৪১ কি ১৮৪২ সালে পরলোক গমন করেন । 

./ কিন্তু লাহিড়ী মহাশয় যখন এই সকল পারিবারিক ঘটনার মধ্যে আন্দো- 
লিত হইতেছিলেন, তখন নানা কারণের সমাবেশ তইয়া। সমগ্র বঙ্গগমাজকে 
বিশেষদূপে আন্দোলিত করিতেছিল । এই কালকে ইংরাজী-শিক্ষার প্রতিষ্ঠা 

কাল বলা যাইতে পারে। কথা উঠিয়াছিল এদেশীয়দিগকে কোন্ 
রীতিতে শিক্ষা দেওয়া যায়, প্রাচ্য কি প্রতীচ্য ? এই প্রশ্ন লইয়া! কমিটা 

. অব পবলিক ইনষ্রক্শনের সভ্যগণের মধ্যে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইয়া- 
ছিল। উভয়দলেই প্রায় সম-সংখ্যক ব্যক্তি, স্থৃতরাং কোন মৃতই নিশ্চিতরূপে 
স্থিরীকৃত হয় না; কাজকন্ একপ্রকার বন্ধ হইয়া গেল। প্রীচ্যশিক্ষা পক্ষ- 
পাতীদিগের পরামর্শানহুসারে বৃত্তি দিয়া সংস্কৃত কালেজে ও মাদ্রাসাতে ছাত্র 
আকৃষ্ট করা! হইতে লাগিল, সংস্কৃত ও আরবী গ্রন্থ সকল মুদ্রিত করিয়! স্তুপা- 
কারে বন্ধ রাখ। হইতে লাগিল; দেশপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও মৌলবীদিগকে আনিয়া 
উক্ত কালেজদয়ে প্রতিষ্ঠা করা হইতে লাগিল; তথাপি প্রাচ্য. শিক্ষা সম্বন্ধে 
দেশের লোকের অনুরাগ দুষ্ট হইল না। “ইংরাজী শিক্ষা চাই, ইংরাজী শিক্ষা 
চাই” এই রব যেন দেশের সর্বত্র ধ্বনিত হইতেছিল। ইংরাজী শিক্ষা 
প্রচলনের জন্য সংস্কৃত কালেজের ছাত্রগণ শিক্ষা কমিটার নিকট এক দরখাস্ত 
প্রেরণ করিল। কিন্ত পুর্ব্বোক্ত কারণ্রে সকল প্রশ্নই বন্ধ রহিল। ১৮৩৪ সালে লর্ড 
উইলিয়ম বেটিঙ্ক রামমোহন রায়ের বন্ধু মিষ্টর উইলিয়ম আভামকে দেশীয় শিক্ষার 
অবস্থ। পরিদর্শন করিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। তিনি ভিন্ন ভিন্ন জেলাতে 
ভ্রমণ করিয়া বিবরণ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন । গুদিকে স্থবিখ্যাত লর্ড মেকলে 

আসিয়া বিবাদক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি গবর্ণর জেনেরালের প্রথম 
ব্যবস্থাসচিবরূপে নিযুক্ত হইয়া এদেশে আসিলেন। তাহাকে পাইয়া লর্ড 
উইলিয়ম বেটিস্ক যেন দক্ষিণ হস্ত পাইলেন । ॥ 

কোর্ট অব ডাইরেক্টারস্দিগের ১৮১৩ সালের শিক্ষাসঘস্ধীয় আদেশ 
ইংরাজী শিক্ষা সম্বন্ধে খাটে কি না, জানিবার জন্য এ নির্ধারণ পত্র নূতন 
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ব্যবস্থা-সচিব মেকলের বিচারার্থ অর্পণ করা হইল। মেকলে বিশেষ বিবেচনা 
করিয়া ১৮৩৫ সাল ২রা ফেব্রুয়ারি দিবসে এক স্থযুক্তি-পুর্ণ মস্তধ্যপত্র লিপিবদ্ধ 
করিলেতু। সেই মন্তব্যপত্জ্রের উপসংহারে লিখিণেন; 
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মেকলের পৃষ্ঠপোৌষকত| পাইয়া লর্ভ উইলিয়ম বেটিস্ক মহোদয় সাহসের 
সহিত কাধ্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। এ বৎসরের ৭ই মার্চ দিবসে তিনি এক 
বিধি প্রচার করিলেন, তাহাতে এই আদেশ করিলেন ,যে”_১৮১৩ সাঁলে 
কোর্ট অব ডাইরেক্টারগণ যে লক্ষ টাকা এদেশয়দিগের শিক্ষার জন্থ ব্যয় 
করিতে আদেশ করিয়াছিলেন এবং যাহা সে সময় পর্যন্ত প্রধানত: প্রাচ্য 
শিক্ষার উন্নতিবিধানে ব্যবহৃত হইতেছিল, তাহা অনন্তর কেবল “ইউরোপীয় 
সাহিত্য-বিজানাদি শিক্ষার জন্য ব্যয্িত হইবে এবং ইংরাজী ভাষাতেই সে 
শিক্ষা দেওয়া হইবে” 

এই আদেশ প্রচার হইবামীত্র কমিটা অব পাবলিক ইন্ট্রাকশনের মধ্যে 
ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হইল।- প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষা পক্ষপাতীদ্দিগের মধ্যে 
বহুদিন যে বিবাদ চলিতেছিল, তাহা! ঘোরতর ব্যক্তিগত বিদ্বেষে পরিণত 
হইয়া পড়িল। প্রাচ্য-শিক্ষা-পক্ষীয়গণ মেকলের ন্ুযুক্তিপূর্ণ মস্তব্যপত্রের উত্তর 
দিতে পারিলেন না; পরন্ত মেকলের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ হইয়া গেলেন। তাহার 
একটু কারণও দ্িল। মেকলেকে ধাহার! জানেন, তাহার] জানেন যে, মেকলে 
মৃদুভাবে আপনার মত প্রকাশ করিবার লোক ছিলেন না । তিনি গ্র মন্তব্য 
পত্রেরই একস্থানে লিখিয়াছিলেন 7 
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“এক সেল্ফ ইউরোপীয় গ্রন্থে যে জ্ঞানের কথা আছে, সমুদয় ভারতবর্ষ ও 
আরবদেশের সাহিত্যে তাহা নাই*-_এই কথাটা প্রাচ্য শিক্ষা-পক্ষীয়দিগের 
গাত্রে তজলের ছড়ার ন্যায় পড়িল। তাহারা ক্ষেপিয়া আগুন হইয়। গেলেন । 
পাবলিক ইন্ট্রাকশন্ কমিটার সভাপতি মেঃ সেক্সপিয়ার ও সেক্রেটারি মেঃ 
জেম্স্ প্রিন্সেপ পদত্যাগ করিলেন। গভর্ণর জেনারেল মেকলেকে উক্ত 
কমিটার সভাপতির পদে বরণ করিলেন। এদেশীয়দিগের শিক্ষা সম্বন্ধে 
মেকলের রাজ্য আরম্ত হইল । 

বল] বাহুল্য, কৃষ্ণমোৌহন বন্দ্যোপাধ্যায় রসিকরুষ্চ মল্লিক, রামগোপাল 

ঘোষ, তারাটাদ চক্রবর্তী, শিবচন্দ্র দেব, প্যারী্টাদ মিত্র, রামতন্থ লাহিড়ী 

প্রভৃতি হিন্দুকালেজ হইতে নবোতীর্ণ যুবকদল সর্ববান্তঃকরণের সহিত মেকলের 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। তাহার! যে কেবল ইংরাজী শিক্ষার পক্ষপাতী হইয়া 
সর্বত্র ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন তাহ] নহে, তাহারাও 
মেকলের ধুয়া ধরিলেন। বলিতে লাগিলেন যে,_-এক সেল্ফ ইংরাজী গ্রন্থে 
যে জ্ঞানের কথা আছে, সমগ্র ভারতবর্ষ বা আরবদেশের সাহিত্যে তাহ। নাই । 
তদবধি ইহাদের দল হইতে কালিদাস সরিয়! পড়িলেন, সেক্সপিয়ার সে স্থানে 
প্রতিষ্ঠিত হইলেন; মহাভারত, রামায়ণাদির নীতির উপদেশ অধ:কৃত হুইয়। 
7:0560765 "815 সেই স্থানে আসিল; বাইবেলের সমক্ষে বেদ বেদাস্ত 
গীত প্রভৃতি দীড়াইতে পারিল না। 

মানুষ যে আলোক পায় তদন্থুসারেই যদি চলে তবেই তাহার প্রশংসা । 
আমরা এক্ষণে এই যুবকদলের অতিরিক্ত প্রতীচ্য-পক্ষপাতিতার অন্থমোদন 
করিতে পারি না সত্য, কিন্তু তাহারা যে অকপটচিত্তে স্থীয় স্বীয় হৃদয়ের 
আলোক অনুসারে চলিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহার প্রশংসা না করিয়া 
থাকিতে পারি না। নব্যবঙের তিন প্রধান দীক্ষাগুরুর হন্তে তাহাদের দীক্ষা 
হইয়াছিল। প্রথম দীক্ষাণ্ুরু ভেবিভ হেয়ার, দ্বিতীয় দীক্ষাগ্ডর ডিরোজিও, 
তৃতীয় দীক্ষাগ্তরু মেকলে। তিন জনই তীহাদ্িগকে একই ধুয়া ধরাইয়া 
দিলেন; প্রাচীতে যাহা! কিছু আছে তাহা হেয় এবং প্রতীচীতে যাহা আছে 
তাহাই শ্রেক্কঃ। এই অতিরিক্ত প্রতীচ্য-পক্ষপাতিতার কঝোৌঁকে বঙ্গসমাজ 
বহুকাল চলিয়া আসিয়াছে । তাহার বিবরণ পরে প্রদত্ত হইবে। 

রামগোৌপাঁল ঘোষের ভবনে এই যুবকদলের এক আড্ডা ছিল। 
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তাহার বন্ধুগণের মধ্যে রামতঙ্গ লাহিড়ী তাঁহার অতিশয় প্রিয় ছিলেন। 
লাহিড়ী মহাশয়কে তিনি আদর করিয়া “তন্থ” “তম” বলিয়া ভাকিতেন। 
প্রীয্প প্রত্যেক দ্রিন সন্ধ্যাকালে লাহিড়ী মহাশয় প্রিয়বন্ধু রামগোপালের ভবনে 
যাইতৈন ; এবং অনেক দ্রিন সেইখানে রাত্রি যাপন করিতেন। এই বন্ধু- 
বর্গের সমাগমকাল অতি সুখেই কাটিত। মধ্যে মধ্যে শেরী শ্টাম্পেন চলিত 
বটে, কিন্তু স্গ্রস্থ পাঠ ও সৎপ্রসঙ্গেই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। 
রামগোপাল ঘোষের দৈনিক লিপিতে দেখিতেছি যে, এই যুবকদল একক্র 
সমবেত হইলেই কোন না কোন হিতকর প্রসঙ্গ উপস্থিত হইত ও সদালাপে 
সময় চলিয়া যাইত। সকলেরই মনে জ্ঞান-স্পৃহা! অতিশয় উদ্দীপ্ত ছিল ॥ 
পরম্পরের জ্ঞানোম্নতির জন্য তীহারা নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন 
তাহার কতকগুলি অগ্রে উল্লেখ করা গিয়াছে ; যথা “জ্ঞানান্বেষণণ পত্রিকা । 
রসিককষ্ণ মল্লিক এই দ্বিভাষী পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। তিনি 
কর্শস্থত্রে সহর পরিত্যাগ করিলে তাহার যুবক বন্ধুগণ তাহার সম্পাদনের 
ভার গ্রহণ করেন। 

ভিরোজিওর মৃত্যুর পর “একাঁভেমিক এসোসিয়েশন” হেয়ারের স্কুলে 
উঠিয়া আসে । এই যুবকদল মহামতি হেয়ারকে তাহার সভাপতিরূপে 
বরণ করিয়া সভার কাধ্য চালাইতে থাকেন। দুঃখের বিষয় ১৮৪৩ 
সালের মধ্যে এ সভা উঠিয়া যায়। এই নব্যবঙ্গের নেতৃগণ নিরুগ্ভম 
না থাকিয়, আপনাদের জ্ঞানোন্নতির জন্য নিজেদের মধ্যে একটি সাকুলেটিং 
লাইব্রেরী ও একটি এপিষ্টোলারি এসোসিয়েশন স্থাপন করেন । লাইত্রেরী 
হইতে উংকষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ক্রয় করিয়া বন্ধুগণের পাঠের জন্য বিতরণ করা 
হইত; এবং এপিষ্টোলারি এসোসিয়েশনের যোগে কে কি পড়িলেন, সে বিষয়ে 
চিঠি পত্রে আলাপ হইত। রামগোপাল ঘোষ ও লাহিড়ী মহাশয় এই দুই 
'কার্ধয প্রধানভাবে দেখিতেন । 

এই সকল ক্ষুদ্র চেষ্টা অবশেষে মহৎ ফল প্রসব করিল। ইহারা অনুভব 
করিতে লাগিলেন যে, নিজেদের জ্ঞানোন্লতির জন্য একটি সভা স্থাপন করা 
আবশ্তক। তদন্ুসারে তারিণীচরণ বীড়ুজ্যে, রামগোপাল ঘোষ, রামতন্ট 
লাহিড়ী, তারাটাদ চক্রবস্তাঁ ও রাজকুষ্চ দে, এই কয়েকজনে স্বাক্ষর করিয়া 
১৮৩৮ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি দ্রিবসে এক অনুষ্ঠান-পত্র বাহির করিলেন । 
তাহাতে এক নৃতন সভার প্রস্তাব করিয়! বলা হইল যে, সর্বববিধ জ্ঞান উপার্জনে 
পরস্পরের সহায়তা করা ও পরম্পরের মধ্যে গ্রীতিবর্ধন করা উক্ত সভার 
উদ্দেশ্ত। এই অনুষ্ঠানপত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য" অপর কথা এই তাহারা 
প্রস্তীব করিলেন যে, এই নিয়ম করা উচিত যে, যিনি বক্তৃতা দিব 
বলিয়া সমুচিত কারণ ভিন্ন বক্তৃতা না দ্রিবেন, তাহাকে জরিমান। দিতে 
হইবে। এপ নিয়ম কোনও সভাতে পূর্বে দেখা, যায় নাই। ইহাতেই বুঝা 



1১৪৪ ৃ রামতম্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন হঙ্গসমাজ 

যাইতেছে তাঁহারা কিরূপ চিত্ের একাগ্রতার সহিত উক্ত কার্য আরস্ত করিয়া" 
ছিলেন। সংস্কৃত কালেজের তদানীন্তন সেক্রেটারী রামকমল সেন মহাশয়ের 
নিকট হইতে উক্ত কালেজের হল চাহিয়! লইয়া সেখানে নব্যশিক্ষিত দর্দোর 
এক সভা আহ্বান করা হইল উক্ত আহ্বানান্থসারে ১২ই মার্চ দিবসে & 
হলে উক্ত সভার অধিবেশন হয়। সেই সভাতে তারাাদ চক্রবর্ভীকে সভাপতি 
করিয়া “9০০16 201: 006 4১০01510010 0৫6 0:00615] [200 160£6, 

অর্থাৎ “জ্ঞানার্জনসভা” নামে এক সভা স্থাপিত হয়। এ সভ1 কয়েকবৎসর 
জীবিত থাকিয়া! যুবক সভ্যগণের জ্ঞানবৃদ্ধির বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল । 

& সভাতে কিরূপ বিষয় সকলের আলোচনা হইত, তাহার ভাব পাঠকগণের 
গোচর করিবার জন্য কয়েকজন বক্তার ও তাহাদের আলোচিত বিষয়ের নাম 
উদ্ধত করিতেছি :_ 

1. 7. 921561159--1২61601120--01%11 9180. 5090191---9000102 208০865৫ 
102101৬25, 

শ্র000 (107707 (31)05০---7019091901)1091 210 36901501০81] 

81521001) 04 13810100181). 

1121)651) 010010001 [)010--007016101 01 [7110010 জ/017)612, 

(30510700010, ১210-031166 06110506002 10156015০01 

17100051021). 

(30510 010. 835991---1055011106156 1509010655 0: 01160550706, 

০০21 010910015 7010:5--5655 ০06 [15005690 01061 0106 

[72110005. 

(3011)0 010, 95921--106990111901%5 0601095 01111961912 

10109500100 [2017091 1৬0109--710706 0105510919£5 01 [01552001010, 

এই সভা সম্বন্ধে একটি স্মরণীয় ঘটনা আছে। তারাটাদ চক্রবর্তী" 
এই সভার একজন প্রধান উৎসাহী সভ্য ছিলেন। একদিন দক্ষিণারঞ্তন 
মুখোপাধ্যায়ের এক বক্কৃতাতে প্রসিদ্ধ ডি. এল, রিচার্ডসন সাহেব উপস্থিত 
ছিলেন। তিনি রাজনীতিতে টোরীদলতৃক্ত লোক ছিলেন। যুবকদলের 
অতিরিক্ত স্বাধীন চিন্তা তাহার ভাল লাগিত না। তিনি উক্ত বক্তৃতাতে 
বিরক্ত হইয়া তাহা থামাইয়া দেন; এবং এই যুবকদলকে চক্রবর্তী ফ্যাকৃশন, 
€0008০168ে 780০001) বলিয়া ডাকিতে শ্মারস্ত করেন। ১৮৪৩ 

সালে যখন জজ্জ টমসন্ এদেশে আসেন তখন ইহার! চক্রবর্তী ফ্যাশন 
নামে প্রসিদ্ধ । 

বক্তাদিগের মধ্যে প্রসন্ন কুমার মিত্র এই সময়কার নব-প্রতিষ্ঠিত মেডিকেল 
কালেজের প্রথম ছাত্রদলের মধ্যে একজন বিপ্পেষ লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। 
ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের ন্তাঁয় মেভিফেল কালেজ স্থাপনও এই সময়কার একটি 
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প্রধান ঘটন|। অগ্রে এদেশীয়দিগরে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা দিধাঁর জন্য বিশেষ 
আয়োজন ছিল না। ইংরাক্ষ ভাক্তারগণের সঙ্গে সঙ্গে এদেশীয় হস্পিটাল 
এসিষ্টাপ্ট প্রেরণ কর। আবশ্তক হইত । তাঁই একদল এদেশীয় হম্পিটাল 
এসিষ্টাপ্ট প্রস্তত করিবার জন্য “মেডিকেল ইনট্টিটিউশন” নামে একটি সামান্য 
বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল । সেখানে হিন্দুস্থানী ভাষাতে ইংরাজী চিকিৎসা! 
শাস্ত্রের কতকগুলি গুঁঁধ ও তাহার গুণাবলী বিষয়ে সপ্তাহের মধ্যে কয়েকদিন 

উপদেশ দেওয়া হইত মাত্র । ডাক্তার টাইটুলার (0)£. 7৮061) প্র বিদ্ভালয়ের 
অধ্যক্ষ ছিলেন। যে ১৮৩৪ সালের কথা বলিতেছি, তখন 10£. £₹.935 এ 
বি্যালয়ে রসায়ন ও পদার্থবিষ্যার উপদেষ্টা ছিলেন। ছাত্রদিগকে তিনি যে 
উপদেশ দিতেন তাহাতে সোডার গুণ সর্বদাই ব্যাখ্যা করিতেন। ফলতঃ 
বোধ হয় তিনি সৌডা-তত্ত্ব ব্যতীত অপর পদার্থতত্ব বড় অধিক জানিতেন 
না। যখন তখন সোডার মৃহিম! শুনিয়া শুনিয়া ছাত্রের এমনি বিরক্ত হইয়! 
গিয়াছিল যে, তাহারা তাহার নাম সোডা রাখিয়াছিল ! নব্যবঙ্গের নেতৃগণ 
এই সৌডাকে লইয়া সর্বদা কৌতৃক করিতেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
এই সময়ে প্রকাশ্টয সংবাদপতে “3০9৫8. ৪0 1915 7013119” এই শীর্ষক একটি 
প্রাবন্ধ লিখিয়া ছিলেন । 107. 585: একজন প্রাচ্যপক্ষপাঁতী ও উৎকেন্দ্র 
লোক ছিলেন। এদেশীয়দিগকে ইংরাজী ভাষাতে চিকিৎসাবিদ্ভা শিখাইতে 
তাহার ইচ্ছা ছিল না। এই কারণে বর্তমান মেডিকেল কালেজ স্থাপনের 
সময় তিনি বড় বাধা দিয়াছিলেন | 

যাহা হউক সে সময়ে পুর্বোল্লিখিত মেডিকেল ইনষ্টিটিউশন চিকিৎসা 
বিছ্া শিক্ষার একমাত্র স্থান ছিল না। পাঠকগণ অগ্রেই জানিয়াছেন ষে, 
সংস্কৃতকালেজে চরক ও জুশ্রতের শ্রেণী এবং মাদ্রীসীতে আবিসেন্নার শ্রেণী 
খুলিয়া দেশীয় বৈদ্যকশান্ত্র শিক্ষা দিবার নিয়ম প্রবস্তিত করা হইয়াছিল। 
মেডিকেল কালেজ স্থাপন পধ্যস্ত এই নিয়ম প্রবন্তিত ছিল। কিন্তু ইংরাজ 
রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী প্রণালীতে শিক্ষিত চিকিৎসকের প্রয়োজন 
দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিলাত হইতে বহু অর্থ দিয়া এত ডাক্তার 
আনা কঠিন বোধ হইতে লাগিল। সুতরাং কর্তৃপক্ষ এদেশীয়দিগকে ইংরাজী 
প্রণালীতে চিকিৎসা বিছা শিক্ষা দেওয়া! আবশ্তক বোধ করিতে লাগিলেন। 
লর্ড উইলিয়ম বেটিস্কের প্রকৃতি এই ছিল যে, তিনি সহজে কোন নৃতন পথে 
পা দ্রিতে চাহিতেন না) কিন্ত কর্তব্য একবার নির্ধারিত হইলে, বীরের ন্যায় 
অকুতোভয়ে সে পথে দণ্ডায়মান হইতেন, তখন আর বাধা "বিপত্তি গ্রাহ 
করিতেন না। তাহার চরিত্রের এই গুণের প্রম্মাণ মেডিকেল কালেজ 
স্থাপনেও পাওয়া গেল। টা 

১৮৩৪ সালে লর্ভ বেটিস্ক দেশীয় চিকিৎসা বিগ্যার অবস্থা অবগত 
হইবার জন্ত সে সময়ের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া এক কমিশন 



সম. মজে সাদী ও কালীন ঘানমান 
নিয়োগ করিজেন।। বিখ্যাত রামকমল সেন মহাশয় এ কমিশনের 
একজন সভ্য ছিলেন। সভ্যগণ নানা জনের সাক্ষ্য লইয়া ও নানা স্থাঁ 

হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, এদেশীয়দিগর্টক 

ইউরোপীয় প্রণালীতে ইউরোগীয় চিকিৎসা শান্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য 
একটি মেডিকেল কালেজ স্থাপিত হওয়া আবশ্তক। তদন্ুসারে ১৮৩৫ 

সালের জুনমাসে গ্নেডিকেল কালেজ খোলা হয়। ডাক্তার ব্রামূলি (9. 

। 81510155) ইহার প্রথম অধ্যক্ষ হন। তাহার মৃত্যু হইলে ১৮৩৭ সালে 

মহামতি হেয়ার ইহাঁর সম্পাদক হন। তীহারই প্ররোচনাতে তাহার ছাত্র 

মধুক্দেন গুপ্ত সর্ধপ্রথমে ম্বৃতদেহব্যবচ্ছেদ করিবার জন্য অগ্রসর হন। সে 

কালের লোকের মুখে শুনিয়াছি এই মুতদেহব্যবচ্ছেদ লইয়া সে সময়ে তুমুল 

আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল বেটিঙ্ক মহোদয় সে সময়ে এ দেশে ছিলেন 

না। .তৎপুর্ববর্ভ মার্চ মাসের শেষে তিনি কাধ্যভার ত্যাগ করিয়া স্বদেশে 

প্রত্যাবৃত্ত' হন। লাহিড়ী মহাঁশয় হেয়ারের পরামর্শে তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা 

কালীচরণকে এর কালেজে ভর্তি করিয়া দেন এবং বিধিমতে তাহার সহায়তা 

করিতে প্রবৃত্ত হন। নব্যবঙ্গের নেতৃবৃন্দ শব-ব্যবচ্ছেদকারী ছাত্রগণকে 

রীতিমত উৎসাহ দিয়া এই নবপ্রতিষ্ঠিত কালেজকে সবল করিতে লাগিলেন । 

এই সময়ে আরও কতকগুলি শুভান্ুষ্ঠানের সুত্রপাত হয়, তাহার সহিত 

নব্যবঙ্গের নেতৃবৃন্দের অল্লাধিক পরিমাণে যোগ ছিল। তাহার কতকগুলির 

উল্লেখ করা যাইতেছে । 

প্রথম, ১৮৩৪ সালে সহরের বড় বড় ইংরাজ ও বাঙ্গালী ভদ্রলোক সম্মিলিত 

হইয়া টাউনহলে মহাত্সা রাজা রামমোহন রায়ের জন্য এক সভা করেন। 
তাহাতে নব্যবঙ্গের অগ্ততম নেতা রসিককৃষ্ণ মল্লিক একজন বক্তা ছিলেন। 

অতএব দেখ! যাইতেছে ১৮৩৪ সাল হইতেই তীহারা সহরের বড় বড় কাজে 

হাত দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । | 

দ্বিতীয়, ১৮৩৬ সালে কলিকাতাবাঁসী ইংরাঁজ ও ভদ্রলোকদিগের সাহাষ্যে 

বর্তমান “কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরি” স্থাপিত হয়। এই শুভান্ুষ্ঠান 

হওয়াতে ডিরোজিওর শিশ্যদল আনন্দে প্রফুল্লিত হইয়! উঠিলেন এবং সর্বদা 
লাইব্রেরিতে যাতায়াত ও পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই দলের অন্যতম 
সভ্য প্যারীাদ মিত্র লাইব্রেরির প্রথম দেশীয় কর্মচারীরূপে নিযুক্ত হইলেন । 

ইহাই তাহার ভবিষ্যতের সর্ববিধ উন্নতির কারণ কইল। ১৮৪৪ সালে লর্ড 

মেটকাঁফের ম্মরণার্থ বর্তমান মেটকাফ হল নির্মিত হইলে উক্ত লাইব্রেরি 

সেখানে উঠিয়া আসে। 
তৃতীয় শুভানুষ্ঠান ইংলগ্ডে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাহটী স্বাপন। রামমোহন 

রায়ের বন্ধু আভাম সাহেবের সহিত এই যুবকদলের বড় মিত্রতা ছিল। 
রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পর তিনি ইহাদের সঙে মিশিয়া অনেক কাজ 
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করিতেন। তাঁহার ভবনে মুখ্যে মধ্যে যুবকদলের সঙ্গিলন হইত। আডাম 
ঠিক কোন সালে স্বদেশে ফিরিয়াছিলেন 'তাহা বলিতে পারি না। কিন্ত নি 
'ইৎলগে গিয়াও ভারতবর্ষকে বিশ্বত হইতে পারেন নাই। ১৮৩৯ সালের 
জুলাই মাসে, প্রধানতঃ তাহারই উদ্যোগে, ইংলগ্ডে ব্রিটিশ ইত্ডিয়া সোসাইটা 
নামে একটি সভা স্থাপিত হয়। ভারতবাসীর সুখ দুঃখ ইংলগ্ডের লোকের 
গোচর কর] তাহার উদ্দেশ্ত ছিল। এই সভা জঙ্জ টম্সন, উইলিয়াম এডনিস, 
মেজর জেনারেল ব্রিগৃস্ প্রভৃতিকে নিযুক্ত করিয়া ইংলগ্ডের নানাস্থানে ভারতবর্ষ 
বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়াইতে আরম্ভ করেন; এবং ১৮৪১ সালে 11615 
11)01917) 405090%০ নামে এক মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। আভডাম 
সাহেব তাহার সম্পাদক হন। এই সভা স্থাপিত হইলেই রামগোপাল ঘোষ 
প্রভৃতি পত্রযৌোগে আডামকে উৎসাহ দিতে আরম্ভ করিলেন এবং বোধ হয় 
প্রচুর অর্থ সাহায্য করিতেও ভ্রুটী করেন নাই। 

চতুর্থ অনুষ্ঠান বাঙ্গালা পাঠশালা স্থাপন । দেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলিত 
হইলে এবং হিন্দুকীলেজের উন্নতি হইলে, কাঁলেজ কমিটা অনুভব করিতে 
লাগিলেন যে, তাহাদের শিশুশিক্ষা শ্রেণীটি স্বতন্ত্র করিয়া একটি বাঙ্গালা 
পাঠশালা রূপে স্থাপন করিলে ভাল হয়। মহামতি হেয়ার এ বিষয়ে অতিশয় 
উৎসাহিত হইলেন এবং রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতিকেও উৎসাহিত করিয়া 
তুলিলেন। তাহাদের সকলের চেষ্টাতে ১৮৩৯ সালের ১৪ই জুন দিবসে 
বাঙ্গাল পাঠশালার গৃহের ভিত্তি স্থাপিত হয়। হেয়ার ভিত্তি স্থাপন করেন 
এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি ব্যক্তিগণ বক্তৃত1 করেন। 

পঞ্চম অমুষ্ঠান মেকানিকাঁল ইনষ্টিটিউট নামে একটি বিগ্ভালয় স্থাপন । 
সহরের বড় বড় ইংরাজ ও বাঙ্গালি ভদ্রলোকগণ উহার উদ্যোগী ছিলেন। 
১৮৩৯ সালের প্রথম ভাগে টাউন হলে একটি মহাসভা হইয়া এ বিদ্যালয় 
স্থাপিত হইয়াছিল। এদেশীয়দিগকে শ্রমজাত শিল্প শিক্ষা দেওয়। এ বিদ্যালয়ের 
উদ্দেশ্য ছিল। বিদ্যালয়টি মহা আড়গ্বর করিয়া আরম্ভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু 
দুর্ভাগ্যবশতঃ অধিক দিন টেকে নাই। নব্যবঙ্গের নেতৃবৃন্দ যে এ বিষয়ে 
উৎসাহী হুইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 
+/ এই কালের উল্লেখযোগ্য সর্বপ্রধান ও সর্বশেষ অনুষ্ঠান মুন্রাযন্ত্রের 

হ্বাধীনত1 প্রদীন। এই মহাকাঁধ্যে যুবকদলের প্রধান হাত ছিল। তাহারা 
ইহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং মুদ্রাঘন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদানের পূর্ববে এই 
১৮৩৪ সালের €ই জানুয়ারি দিবসে গবর্ণমেন্টের নিকটে আবেদন করিবার 

জন্য যে সভা হয়, তাহাতে রসিকরুষ্ণ মল্লিক একজন বক্ত1 ছিলেন। স্থতরাং 
সে আন্দোলনে নব্যবজের নেতৃবৃন্দ সম্পূর্ণ যোগ দিয়াছিলেন। এই মুন্রাযস্ত্ে 
ক্বাধীনতার ইতিবৃত্ত একটি জ্ঞাতব্য বিষয় । 

১৭৮০ সালে সর্ব্ব প্রথমে “হিকীর গেজেট”. (811.55"5, 382৩06) নামে 
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একখানি ইংরাজ-সম্পাদিত সংবাদপত্র বাহির হয়। তৎ্পরেই বেঙ্গল জর্ণাল 
(8570851 1001291 ) নামে আর একখানি কাগজ প্রকাশিত হয়। এই দুই- 
থানিতেই এরূপ অভন্ত্র ভাষা ব্যবহৃত হইত যে, ১৭৯৪ সালে কোম্পার্মির 
কর্তৃপক্ষ বেঙ্গল জর্ণালের সম্পাদক উইলিয়াম ডুইএনকে (৮. 10997৪) 
ধরিয়! বন্দী করিয়া স্বদেশে প্রেরণ করিতে বাধ্য হন। তৎপরে কিছুদিন যায়। 
পরে যখন টিপু স্থলতানের সহিত যুদ্ধ বাধে এবং সেই যুদ্ধ সম্বন্ধে ইংরাজদের 
মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়, তখন গবর্ণর জেনেরাল লর্ড ওয়েলেস্লি বিধিমতে 

সংবাদ পত্র পরীক্ষার রীতি (06155075131) স্থাপন করেন। এই বিধি অন্থু- 
সারে প্রত্যেক প্রবন্ধ গবর্ণমেণ্টের নিযুক্ত কর্মচারীকে দেখাইয়! মুক্রিত করিতে 
হইত। ১৮১৩ সালে এই নিয়মকে আরও কঠিন করা হয়। ১৮১৮ সালে 
লর্ড হেষ্টিংস এই নিয়ম এক প্রকার রহিত করেন। তাহার ফলম্বরূপ নৃতম 
নৃতন কাগজ দেখা দেয়। তন্মধ্যে এই ১৮১৮ সালে কলিকাতা জর্ণাল (0৪10969 
]01291) নামে এক কাগজ বাহির হয়। বকিংহাম (30010125172) নামক 

একজন ইংরাজ তাহার সম্পাদক ও স্যাগফোর্ড আর্ট (98170:019 

40090 নামে একজন ইংরাজ সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। তদানীন্তন 
গবর্ণমেণ্টের ইংরাজ কন্মচারিগণ সংবাদপত্রের সমালোচন! দ্বারা 
উত্তেজিত হইয়া লর্ড হেষ্টিংসকে মুন্্রাযস্ত্রের শাসনের জন্য বার বার উত্তে- 
জিত করিতে থাকেন; কিন্তু সেই উদ্রার-নৈতিক রাজপুরুষ তাহাতে 
কর্পপাত করিতেন না। এই পরামর্শদাতাদিগের মধ্যে একজন ছিলেন 
জন আডাম, ইনি পরে কিছুকালের জন্য গবর্ণর জেনেরালের পদে 
উন্নীত হইয়াছিলেন। 

১৮২৩ সালে খন জন আডাম গবর্ণর জেনেরালের পদে প্রতিষ্ঠিত, তখন 
সংবাদপত্ের স্বাধীনতা লইয়া আবার গোলযোগ উঠে। ডাক্তার ব্রাইস 
(701. 015০০) নামক গব্র্ণমেণ্টের নিযুক্ত একজন কম্মচারীকে আক্রমণ 
করাতে গবর্ণর জেনেরাল কলিকাতা জর্পাল নামক পত্রের সম্পাদক বকিংহাঁম 

সাহেবকে ছুই মাসের মধ্যে ভারত ত্যাগ করিতে আদেশ করেন। 
ইহার কিছুদিন পরে এ পত্রের সহকারী সম্পাদক (98170£070 4006) 
কে ধরিয়া অব্যবহিত পরগামী জাহাজে তুলিয়া বিলাতে রওয়ানা করা 
হয়। ইহার পরেই এই প্রশ্ন উঠে, ইংরাজকে যেন স্বদেশে ফিরিয়া পাঠান 
হইল, কিন্তু ইদ্রস, পিদ্রস, বা] গমিস নামক কোন্রও ফিরিঙ্গী সম্পাদক 
এরূপ অপরাধ করিলে কি করা হইবে? তাহাকে কি গবর্ণমেন্টের ব্যয়ে 
বিলাত দেখাইয়া! আনা হইবে? এই সংকট মোচনের উদ্দেশে আভাম মুদ্রা- 
যন্ত্রের শাসনার্থ তাড়াতাড়ি এক কড়া আইন প্রণয়ন করেন; এবং তদানীস্তন 
সুপ্রিম কোর্টের বারা অনুমোদিত করাইয়া লন। যখন এই নৃতন বিধি প্রণীত 
হয় তখন রামমোহুন রায় যুন্রাযস্ত্ের স্বাধীনতা লৌপ হইতেছে দেখিয়া স্বদেশ- 
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, বাসীদিগকে এই নৃতন রা'জবিধির বিরুদ্ধে উিত করিবার. চেষ্টা করেন। 
তাহাতে অকৃতকাধ্য হইয়া অবশেষে তিনি ও দ্বারকাঁনাথ ঠাকুর মিলিয়! 
বরিইারের সাহাষ্যে, স্বপ্রিমকোর্টে বিচার উপস্থিত করেন; এবং যাহাতে 

স্কপ্রিমকোর্টের অন্থমোদিত.ন1 হয় তাহার চেষ্টা করেন। সেখানে অরুতকাধ্য 

হইয়া ইংলগাঁধিপতির নিকট এক আবেদন প্রেরণ করেন। কিছুতেই 
কিছু হয় নাই। 

তৎপরে লর্ভ উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক মহোদয় যখন রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং 
ইংলগ্ডের কর্তৃপক্ষের আদেশানুসারে সাহসের সহিত সৈন্তবিভাগের বাটার হাস 
করিতে প্রবৃত্ত হন, তখন ইংরাজগণের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উঠে। বেিঙ্ক 
ইংরাঁজগণের অপ্রিয় হইয়! পড়েন। ইংরাঁজ সম্পাদিত স্ংবাঁদপত্র সকল তাহার 
প্রতি অতি অভদ্র গালাগালি বর্ষণ করিতে আবরস্ত করে । সে সময়ে অনেকে 
বেটটিঙ্ক মহোদয়কে মুদ্রীষস্ত্রের শাসনের জন্য পরামর্শ দিয়াছিলেন ; কিন্ত তিনি 
তদন্ুসারে কার্য করেন নাই । তাহার বিশ্বাস ছিল যে, ভারতবর্ষের ন্যায় 
বহু বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যকে সুশাসন করিতে গেলে মুদ্রীযন্ত্রের স্বাধীনতা! একান্ত 
প্রয়োজনীয়।: তিনি স্বাস্থ্যের হাঁনিবশতঃ মুদ্রীযন্ত্রের স্বাধীনতা দিয় 
যাইতে পারিলেন না। সে কাধ্যের ভার তাহার পরবস্র গবর্ণর 
জেনেরাঁল লর্ড মেটকাফের জন্য রাখিয়া গেলেন। যে আইনের দ্বারা 
মুন্দাধস্ত্রকে স্বাধীন করা হয়, তাহা লর্ড মেকলে প্রণয়ন করিয়াছিলেন । 
লর্ভ মেটকাফের প্রশংসার্থ একথা বলা আবশ্যক যে, মুন্্রীযন্ত্রের স্বাধীনতা 
প্রদান করাতে গবর্ণর জেনেরালের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকা কঠিন হইবে, 
ইহা জানিয়াও তিনি এ সাহসের কার্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন; এবং সত্যসত্যই 
তাহাই তাহার উক্ত পদে স্বপ্রতিষ্ঠিত থাকিবার পথে অস্তরায় স্বরূপ হইয়াছিল । 
মুন্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-প্রদ আইন ১৮৩৫ সালের এপ্রিল মাসে প্রণীত 
হইয়! ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে জারি হয়। 

মুদ্রাযস্ত্রের স্বাধীনতা ঘোষণ! হইলেই .বঙ্গদেশে এক নবধুগের স্ত্রপাত 
হইল। নৃতন নৃতন সংবাদপত্রসকল দেখা দিতে লাগিল; নব্প্রাপ্ত শ্বাধী- 
নতার ভাব সর্বশ্রেণীর মাছষের মনে প্রবিষ্ট হইয়! চিন্তা ও কার্যে এক 
নৃতন তেজন্িতা' প্রবিষ্ট করিল ; এবং সর্ধগ্রকার উন্নতিকর কাধ্যের উৎসাহ 
যেন দশগুণ বাড়িয়া গেল। সেই নব উৎসাহ ও নব উত্তেজনাতে ভিরোৌজিওর 
শিল্তদল নানা! বিভাগে নান! কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। বলা বাহুল্য যে, এই 
সময়ে জুরি-বিচার প্রবর্তিত করিবার জন্য, মরীশশ দ্বীপের কুলীদিগের প্রতি 
অত্যাচার নিবারণের জন্য ও মফঃস্বল আদালত সকলে ওকালতিতে পারস্য- 
ভাষার পরিবর্তে ইংরাজী ভাষা প্রচলিত করিবার জদগ্, হেয়ার যে সকল 
চেষ্টা করিয়াছিলেন, যুবকদল সে সকল বিষয়ে তাহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 

ক্রমে আমরা ১৮৪২ সালে উপস্থিত হইতেছি। এ সালের প্রারস্তে ” 
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স্প্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁহার ভাগিনেয় চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় ও 
তাহার প্রাইভেট সেক্রেটারি পরমানন্দ মৈত্রকে সঙ্গে লইয়া! বিলাঙ্জাত্রা 
করিলেন। মহাত্মা রাজ! রামমোহন রায়ের পর দেশের বড়লোক দিগের মধ্যে 
এই প্রথম বিলাত-যাত্র। । তখন দ্বারকানাথ ঠাকুর কলিকাতার ভত্র ও শিক্ষিত 
হিন্দুসমাজের সর্বাগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সর্ববিধ 
দেশহিতকর কাধ্যে এরূপ মুক্তহস্ত দাতা আর দেখা যায় নাই। 
ভিগ্রিক্ট চ্যারিটেবল সোসাইটী স্থাপন, মেডিকেল কাঁলেজ হাসপাতাল 
নিশ্পাণ প্রভৃতি কাধ্যের ন্যায় সাধারণের হিতকর অপরাপর অনুষ্ঠানেও 
তিনি অকাতরে সহ সহশ্র মুদ্রা দান করিয়! গিয়াছেন। তাহার সদাশয়তার 
অনেক গল্প দেশে প্রচলিত আছে। সে সকলের উল্লেখ নিশ্রয়োজন। 
তাহার সদীশয়তার একটি মাত্র নিদর্শন প্রদর্শন করা যাইতেছে। 
তিনি শৈশবে (910619010)6 ) শার্বরণ নামক যে ফিরিঙ্গী শিক্ষকের 
নিকট ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন, শুনিতে পাওয়া যায় তাহার 
বার্ধক্য দশা পর্যন্ত চিরদিন তাহাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। 
দ্বারকানাথের সদাশয়তা ব্বদেশীয় বিদেশী গণনা! করিত না 
যেখানেই সাহায্যের প্রয়োজন সেইখানেই তাহার দক্ষিণ হন্ত প্রসারিত 
ছিল। এই সদাশয় মুক্তহস্ত পুরুষ যে সর্ধশ্রেণীর লোকের প্রীতি ও 
অদ্ধাভীজন হইবেন, তাহাতে বিচিত্র কি? তাহার ইংলগু-গমন যে সর্বর- 
শ্রেণীর লোকের মধ্যে একটা আন্দোলন ও সমালোচনা উখিত করিয়াছিল 
তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি এদেশে যেমন সম্মানিত ছিলেন, ইংলগ্ডেও 
সেইরূপ বহু সন্মান লাভ করিয়াছিলেন। সেখানে মহারাণী ভিক্টোরিয়া 
ও তাহার পতি প্রিন্স এলবার্ট, ফ্রান্সের রাজা ও রাণী প্রভৃতি সন্ান্ত 
ব্যক্তিগণের বন্ধৃতা লাভ করিয়াছিলেন। ইষ্ট ইগ্ডিয়া' কোম্পানির কর্তৃপক্ষ 
তাহার প্রতি সন্মান প্রদর্শন করিতে ক্রটা করেন নাই। বলিতে কি তিনি 
সর্বত্রই রাজোচিত সম্ভ্রম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । 

দ্বারকানাথ ঠাকুরের ইংলগু-যাত্রার পর তৎপরবর্তাঁ এপ্রিল মাসে রাম 
গোপাল ঘোষ, প্যারীচাদ মিত্র প্রভৃতি সমবেত হইয়া বেঙ্গল স্পেক্টেটর 
(920591 ৩১০০৪০:) নামে এক সংবাদপত্র বাহির করিলেন। এই পত্র 

ইংরাজী ও বাঙ্গাল! দুই ভাষাঁতে লিখিত হইত এবং প্রথম প্রথম মাসে এক- 
বার প্রকাশিত হইত। এই পত্রে নব্য যুবকদল সার্ধ মিটাইয়! আপনাদের 
উদার মত সকল প্রচার করিতে লাঁগিলেন। এই পত্র ১৮৪৩ সালে মার্চ 
মাস হইতে সাপ্তাহিক আকারে পরিণত হয়; পরে নবেম্বর হইতে সাহাষ্যাভাবে 
উঠিয়া যায়। 

কিন্ত আর' এক কারণে এই ১৮৪২ সাল' বঙ্গদেশের পক্ষে চিরম্মরণীয় 

দুর্ববৎসর। এ বৎসরে মহামতি হেয়ার ভবধাম পরিত্যাগ করিলেন। সেকালের 
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লোকের মুখে যখন তাহার মৃত্যুদদিনের বিবরণ শ্রবণ করি তখন শরীর কণ্টকিত, 
চক্ষুর্ঘয় অশ্রুতে প্লাবিত এবং হৃদয়, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা রসে আধ্ুত হয়। 
পুর্বে বলা হইয়াছে যে, হেয়ার সাহেব আপনার ঘড়ির কারবার গ্রে ( ত16% ) 
নামক তাহার এক বন্ধুকে বিক্রয় করিয়া তাহারই সঙ্গে বর্তমান কয়লাঘাটের 
নিকটস্থ এক ভবনে বাস করিতেন । সেখানে ১৮৪২ সালের ৩১শে মে দিবে 
রাত্রি ১টার সময়ে তিনি হঠাঁৎ দারুণ ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হন। তিনি 
আমরণ কৌমাধ্য ব্রত ধারণ করিয়াছিলেন, স্ৃতরাং সে সময়ে তাহার প্রিয় 
বেহাঁর! ব্যতীত আর কেহ তাহার সঙ্গী ছিল না । ছুই একবার দাস্ত ও বমন্ 
হওয়াতেই হেয়ার বুঝিলেন যে, কালশক্র তীহাকে ধরিয়াছে। নিজের 
বেহারাকে বলিলেন--“গ্রে সাহেবকে গিয়া আমার জন্য কফিন (শবাধার ) 
আনাইতে বল” । প্রাতঃকালে ডাক্তার ডাক হইল। তাহার প্রিয় ছাত্র 
মেডিকেল কালেজের উত্তীর্ণ সুযোগ্য ভাক্তার প্রসন্নকুমীর মিত্র আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন; এবং বিধিমতে তীহার প্রাণ রক্ষা করিবার চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন। চিকিৎসা বিগ্যাতে যাহা হয়, ওষধধে যাহা করিতে 

পারে, বন্ধুজনের যত্ব, আগ্রহ ও চেষ্টাতে যাহা সম্ভব, কিছুই বাকি রহিল না! । 
কিন্তু কিছুতেই রোগের উপশম হইল না। রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল। তখন ওলাউঠা হইলে সর্বাঙ্গে ব্রিষ্টার লাগাইত। তদহ্ুসারে 
হেয়ারের গাত্রে ব্রিষ্টার দেওয়া হইয়াছিল । পরদিন অপরাহে তিনি ধীরভাবে 
প্রসন্ন মিত্রকে বলিলেন-__“প্রসন্ন ! আর ব্রিষ্টার দিও না: আমাকে শান্তিতে 
মরিতে দেও? । এই বলিয়া জীবনের অবশিষ্ট কয়েক ঘণ্ট1 শাস্তভাবে যাপন 
করিয়া ১লা জুন সন্ধ্যার প্রাককালে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। পরদিন 
প্রাতে হেয়ার চলিয়া! গিয়াছেন এই সংবাদ কলিকাতা! সহরে প্রচার হইলে 
উত্তরবিভীগে ঘরে ঘরে হায় হায় ধ্বনি উঠিল। তিনি যে সকল দরিদ্র 
পরিবারের পিতা মাত ছিলেন, সেই সকল পরিবারে হিন্দুরমণীগণ আর্তনাদ 
করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ; তিনি যেসকল দরিদ্র বালককে পালন্ 
করিতেন, তাহার! কাদিতে কাদিতে গ্রে সাহেবের ভবনের অভিমুখে ছুটিল। 
গ্রে সাহেবের ভবনে ছোট বড় বাঙ্গালি ভদ্রলোকে লোকারণ্য ! হিন্দুসমাজের 
শীর্ষস্থানীয় রাধাকাস্ত দেব হইতে স্কুলের ছোট ছোট বালক পর্্যস্ত কেহ আর 
আসিতে বাকি থাকিল না। কথা উঠিল তাহার সমাধি কোথায় হইবে? 
তিনি শ্রীষ্টীয়ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না৷ বলিয়া! শ্রীষ্টীয় সমাধিক্ষেত্রে তাহার সমাধি 
লাঁভ করা কঠিন হইল। অবশেষে তীহারই প্রদত্ত; ও হিন্দুকালেজের সংলগ্ন, 
ভূমিখণ্ডে তাহাকে সমাহিত করা স্থির হইল। তাহার শব যখন গ্রে সাহেবের 
ভবন ত্যাগ করিল তখন গাড়ীতে ও পদব্রজে হাজার হাজার লোক সেই শব্র 
সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কলিকাতা! সেদিন যে দৃশ্ঠ দেখিয্াছিল তাহা আর দেখিবে 
না! বহুবাজারের চৌরাস্তা হইতে মাধব দত্তের বাজার পধ্যস্ত সমগ্র রাজপথ 
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জনতার প্লীবনে নিমগ্র হইয়! গেল। একদিকে সহরের পথে যেমন শোকের 
বন্যা, অপরদিকেও তেমনি আকাশ ভাঙ্জিয়া পড়িল। মুষলধারে বৃষ্টি 4৪ ঝড় 
হইতে লাগিল। মনে হইল দেবগণও প্রচুর অশ্রুবারি বর্ষণ করিতেছেন । 
এইরূপে সুরনরে মিলিয়! হেয়ারের জগ্ভ শৌক করিলেন। হেয়ারকে সমাহিত 
করা হইল; ওদিকে প্রবল ঝড়ে কলিকাতা সহর কাপিয়া গেল। 

লাহিড়ী মহাশয় সেদিন প্রাণে কি আঘাত পাইলেন তাহা বলিবার নহে । 
ষে হেয়ার তাহার পিতার কাঁজ করিয়াছিলেন, যে হেয়ার আপদে বিপদে 
তাহার সাহায্যের জন্য মুক্তহন্ত ছিলেন, যে হেয়ার কেবল তাহার নহে 'তাহাঁর 
ভ্রাতাদেরও শিক্ষা বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিলেন, যে হেয়ার তিনি পীড়িত 
হইলে মাতার স্তায় আসিয়া রোৌগ-শয্যার পার্থে বসিয়া থাকিয়াছেন, সেই 
হেয়ার চলিয়া গেলেন । আমর! সহজেই অনুমান করিতে পারি এ দারুণ শোক 
তাহার প্রাণে কিরূপ বাজিল। উত্তরকালে হেয়ারের নাম করিলেই তীহার 
চক্ষু অশ্রুতে সিক্ত হইত। শরীরে ঘত দিন চলিবার শক্তি ছিল, মৃত্যুর 
অব্যবহিত পুর্ববকাল পর্য্যন্ত, প্রতি বৎসর ১লা জুন হেয়ারের সমাধিক্ষেত্রের 
নিকটে গিয়া বন্ধুবান্ধবকে ডাকিয়া তাহার স্মরণীর্থ সভা করিয়াছেন । 
উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সাধু-ভক্তি লাহিড়ী মহাশয়ের চরিত্রের দুইটি 
প্রধান গুণ ছিল। 

কেবল যে রামতন্ক লাহিড়ী হেয়ারের শোকে শোকার্ত হইলেন তাহা নহে, 
রামগোপাল প্রমুখ যৌবন-সুহৃদগণও সকলে সেই শোকে অধীর হইয়া 
পড়িলেন। সে সময়ে রামগোপাঁল ঘোষ, প্যারীটাদ মিত্র, তারাটাদ চক্রবর্তী 
প্রভৃতি বেঙ্গল স্পেক্টেটরের সম্পাদন কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাহাতে 
তাহার হেয়ারের জন্ত শোক প্রকাশ করিয়া তাহার স্বৃতিচিন্ত স্থাপনের 
প্রস্তাব করিলেন। তদম্ুসারে কাশীমবাজারের রাজ কষ্ণচনাথ রায় এক সভা 

আহ্বান করিলেন। ১৭ই জুন মেডিকেল কালেজে প্র সভার অধিবেশন 
হইল। তাহাতে হেয়ারের স্থৃতিচিহ্ন স্থাপনের জন্য এক কমিটা নিযুক্ত 
হইল। রামগোপাল ঘোষ এ কমিটাতে ছিলেন। এই কমিটীর চেষ্টাতে 
হেয়ারের এক সুন্দর শ্বেত-প্রস্তর-নিঙ্গিত প্রতিমৃত্তি গঠিত হইল । তাহাই 
এক্ষণে প্রেসিডেন্সি কালেজ ও হেয়ার স্কুলের প্রাঙ্গগকে স্থশোতি 
করিতেছে । | 

১৮৪২ সালের শেষ ভাগে দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংলণ হইতে ফিরিয়া 
আসিলেন। তিনি ফিরিম্া আমিবার সমস্ব ম্তপ্রসিদ্ধ জঙ্জ টমসনকে সঙ্গে 
করিয়া আসিলেন। ইহার মত বাদী ও তেজস্বী লোক অল্পই এদেশে 
আসিম়াছেন। ইংলণ্ড ও আমেরিকাতে ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে তিনি 
অগ্নিময় বক্তৃতা করিয়া আপনাকে যশম্বী করিয়াছিলেন। আমেরিকা 
হইতে ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়! তিনি মিষ্টর উইলিয়াম আডামের প্রতিঠিত 
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ব্রিটিশ ইত্ডিযা সোসাইটার সহিত যোগ দেন। সেই কৃত্রে স্বারকালাখ ঠাকুরের 
সহিত তাহার পরিচয় হয়। ছারকানাথ বাবু নিজ সহ্ৃদয়তা ও দেশহিতৈষিতা 
গুণে, এদেশের লোকদিগকে উদ্বুদ্ধ করিবার মানসে, তাহাকে এখানে আনয়ন 
করেন। 

জঙ্জ টমসন এদেশে পদার্পণ করিবামাত্র নব্যবঙ্গের নেতৃবৃন্দ একেবারে 
আনন্দে উৎফুল্প হইয়া উঠিলেন। যেমন চুগ্ধকে লোহ1 লাগিয়া যায়, তেমনি 
রামগোপাঁল ঘোষ, তারাটাদ চক্রবর্ভাঁ, প্যারীটাদদ মিত্র প্রভৃতি জর্জ টমসনের 

সহিত মিশিয়া! গেলেন। নানা স্থানে নানা সভা সমিতিতে বক্তৃতা হইয়। 
অবশেষে কলিকাতার ফৌজদারী বালাখানা নামক স্থানে একটি ভবনে; 
টমসনের বক্তৃতা আরম্ভ হইল । এবপ বাগিতা এদেশে কেহ কখনও শুনে 
নাই। সেই সময়ে বালাহিসারে ইংরাজদিগের যুদ্ধ চলিতেছিল। তাহার 
উল্লেখ করিয়া প্রীরামপুরস্থ মিশনারি সম্পাদিত ফ্রেণ্ড অব ইপ্ডিয়া নামক 
সা্থাহিক পত্রের. সম্পাদক -একবার লিখিলেন__-«এখন ছুইদিকে ঘন ঘন 
কামানের ধ্বনি হইতেছে । পশ্চিমে বালাহিসারে ও পুর্ব ফৌজদারী 
বালাখানাতে।” বাস্তবিক জর্জ টমসনের বক্তৃতা সামরিক তোপধ্বনির ন্তায় 
উন্মাদকাঁরিণী ছিল। 

জঙ্জ টমসনের বাগ্মিতার ফলস্বরূপ ১৮৪৩ সালের ২০শে এপ্রিল দিবসে, 
ইংলগ্ডের ব্রিটিশ ইপ্ডিয়া সোসাইটার অনুকরণে কলিকাঁতাতেও বেঙ্গল ব্রিটিশ 
ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপিত হইল। শিক্ষিত যুবকদল একেবারে মাতিয়া 
উঠিলেন। লাহিড়ী মহাশয়ও তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে ছিলেন তাহ1 বল! 
বাহুল্য মাজ্র। পশ্চাতে পশ্চাতে এই জন্য বলিতেছি যে, তীহার স্বভাব এই 
ছিল ষে, তিনি অধিক কথা কহিতেন না; সর্বদা বিনয়ে মৌনী থাকিতেন। 
নিজের বয়স্তদিগকে অনেক বিষয়ে আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে 
করিতেন; এবং সকলের মধ্যে মৌনী থাকিয়া তাহাদের কথোপকথনের মধ্যে 
যাহ ভাল থাকিত তাহাই গ্রহণ করিতেন। তীহার বয়স্তগণের মধ্যে যখনি 
তাহাকে দেখি, দেখি তিনি মৌনী ও তিনি সকলের পশ্চাতে । এই স্বতাঁব- 
স্থলভ বিনয় আমরা! স্বচক্ষে দেখিয়াছি । তাঁহার এই শ্বাভাবিক বিনষের প্রমাণ 
স্বরূপ ১৮৩৯ সালে লিখিত রামগোপাল ঘোষের দৈনিক লিপি হইতে কিয়দংশ! 
উদ্ধৃত করিতেছি :_- | 
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পাঠকগণ দেখিতে পাইতেছেন, কোনও গুরুতর বিষয়ে জর্মোচনা 
করিবার জগ্ বয়স্তগণের সম্মিলন হইলেই লাহিড়ী মহাশয় তন্মধ্যে থাকিতেন ; 
তাহাকে বাদ দিয়া কোনও কাজ হইত ন1; কিন্ত তিনি অধিকাংশ সময় মৌনী 
থাকিতেন। ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই যে, নবগ্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ ইত্ডিয়া 
সোসাইটার ভাতে গরম গরম বক্তৃতা করিয়া বয়স্তগণ যখন রামগোপালের 
ভবনে আসিয়া “ভারতের শুভদিন সন্নিকট” বলিয়া আনন্দ করিতেন এবং 
শ্তাম্পেনের বোতল খুলিয়া মে আনন্দের উপসংহার করিতেন, তখন লাহিড়ী 
মহাশয়ও তাহাদের সহিত পুর্ণমাত্রায় স্বদেশের নবযুগের আকাঁজ্ষা হৃদয়ে ধারণ 
করিতেন এবং সেই মহোল্লাসে যোগ দ্িতেন। 

ফৌজদারী বালাখানাতে ব্রিটিশ ইত্ডিয়। সোসাইটা স্থাপিত হইলে, সেই 
ভবনে যুবকদলের জ্ঞানার্জন সভাঁও উঠিয়া আসিল। পুর্ব্রেই বলিয়াছি হিন্দু 
কাঁলেজের অধ্যক্ষ ডি. এল. রিচার্ডমন সাহেব দক্ষিণারঞ্রনের এক রাজনীতি 
স্বস্ধীয় বক্তৃতা শুনিয়া! বিরক্ত হইয়া এই যুবকদলের চক্রবর্তী ফ্যাকশন নাম 
দিয়াছিলেন। তাহার কারণ এই, তারাটাদ চক্রবস্তাঁ সে সময়ে “ণৃখ৩ 0911], 
নামে এক কাগজ বাহির করিতেন; তাহাতে রাজনীতি সম্বন্ধে গরম গরম 
প্রবন্ধ সকল বাহির হইত; এবং তাঁরাটাদ ইহাদের দলের একজন অগ্রণী 
ছিলেন। 

অন্থমান ১৮০৪ সালে কলিকাতার যোড়াশাকো৷ নামক স্থানে তারাটাদ 
চক্রবর্ভীর জন্ম হয়। ইনি বারেন্দরশ্রেণীর ব্রাহ্মণ । মহত! হেয়ারের প্রতিষ্ঠিত 
পাঠশীলাতে ইহার বিদ্যা শিক্ষা আরন্ত হয়। সেখান হইতে ফ্রী ছাত্ররূপে 
নবগ্রতিষ্ঠিত হিন্দুকালেজে প্রেরিত হন। কালেজ হইতে উতীর্ণ হইয়! 
কিছুদিন শিক্ষকত! করেন। তৎপরে অপরাঁপর কাজ করিয়া! শেষে সদর 
দেওয়ানী আদালতের ডেপুটা রেজিষ্টারের কণ্ম গ্রহণ করেন। সেখান হইতে 
মুন্সেফের পদ প্রাপ্ত হুইয্সা জাহানাবাদে গমন করেন। কেনে সে পদে 
বহুদ্দিন প্রতিষ্ঠিত থাকেন নাই তাহ! বলিতে পারি না। কিছুদিন পরে সে 
কার্য হইতে অবন্থত হইয়া তিনি সংস্কৃত মন্সংহিতার ইংরাজী অনুবাদ 
করিতে আরম্ভ করেন; এবং একখানি ইংরাঁজী ও বাঙ্গাল! ভিকৃশনারি বাহির 
করেন। এই সময়েই তিনি €6 0811], ক্পামে একখানি সংবাদ পত্র 
প্রকাশ করিতেন এবং তাহাতে গবর্ণমেণ্টের রাজকার্যের দোষ গুণ বিচার 
করিতেন। তাহা গবর্ণমেন্টে পক্ষীয় ব্যক্তিগণের অপ্রিয় হইয়! উঠিয়াছিল। 

তিনি যে কেবল জ্ঞানালোচনা ও জ্ঞান বিস্তারে নিযুক্ত থাকিতেন তাহা 
নহে, দেশহিতকর সর্ববিধ কার্ষ্যে যুবকবন্ধুগণের সঙ্গী হইতেন তাহা পূর্বেই 
উক্ত হইয়াছে । তিনি রামমোহন রায়ের একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন; এবং 
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১৮২৮ স্যলে রাজা যখন ব্রাহ্মসমাজ (প্রথম প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন তিনিই 

তাহার প্রথম সম্পাদক নিসূক্ত হন। | 
জীবমর শেষভাগে তিনি বর্ধমান-রাজের ম্যানেজারি কার্যে রি হন। 

শুনিতে পাই বর্ধমানাধিপতি মহতাপ চন্দ বাহাছুর তাহার কার্যে গ্রীত হইয়! 
তাহাকে দাঁদ1 বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং সর্ববিষয়ে তীহার পরামর্শ লইয়! 
কাজ করিতেন। এই সম্মানিত পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে থাকিতে তাহার 
দেহান্ত হয়। ১৮৪৩ সালে যেসকল ব্যক্তি নব্যবঙ্গের নেতৃরূপে দণ্ডায়মান 
ছিলেন, তন্মধ্যে ইনি একজন প্রধান । 

আর এক কারণে এই ১৮৪৩ সাল বঙ্গদেশের ইতিবৃত্তে চিরশ্মরণীয়। এই 
সালে ভক্তিভাজন মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ত্রাহ্গধর্শে দীক্ষিত হইয়া 
ব্রাঙ্মসমাজকে নবজীবন ও নবশক্তি প্রদান করেন। তাহার সংক্ষিপ্ধ বিবরণ 
নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে ;-- 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় দ্বারকানাথ ঠাকুরের জয্টপুত্র। অনুমান 
১৮১৭ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি মহাআ। রাজ! রামমোহন 
রায়ের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে কিছুদ্দিন অধ্যয়ন করেন। তৎপরে হিন্দুকীলেজে 
আসেন। হিন্দুকালেজে আসিয়া লাহিড়ী মহাঁশয়ের সহাধ্যায়ীদিগের মধ্যে 
পরিগণিত হন। এরূপ বোধ হয় ভিরোজিওর শিষ্যদলের সহিত তাহার 
বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয় নাই। যদিও তাহার পিতা রামমোহন রায়ের একজন 
বন্ধু ও রাজার প্রতিষ্ঠিত ব্রাক্ষমাজের একজন প্রধান পৃষ্ট-পোষক ছিলেন, 
তথাপি গৃহস্থিত প্রাচীন মহিলাগণের শিক্ষার গুণে দেবেন্দ্রনাথ বাল্যকালে 
প্রাচীন ধর্মেই আস্থাবান ছিলেন। কিন্তু কতকগুলি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়। 
তাহার হৃদয় পরিবর্তিত হয়। সে সমুদয় কথার এখানে উল্লেখ নিপ্রোয়জন । 

বিষয় স্থখকে হেয়জ্ঞান করিয়! যখন তিনি প্রাচীন বেদান্ত ধর্মের অনুশীলনে 
যত্তুবান চুইলেন, তখন, ১৮৩৮ সালে, 'তত্ববোধিনী সভা» নাঁমে এক সভা স্থাপন 
করিয়া সেই উদ্দেশ্ট সাধন করিতে অগ্রসর হইলেন। 

ছুই তিন বৎসরের মধ্যে তত্ববোধিনী সভার সভ্য সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি 
পাইল। ১৮৪০ সালে তিনি তত্ববোধিনী পাঠশালা নামে একটি বিদ্যালয় 
স্থাপন করিলেন। তাহাতে ছাত্রদিগকে রীতিমত বেদান্ত শিক্ষা দেওয়া 
হইত । তাহার প্রকৃতির বিশেষত্ব ও মহত্ত্ব এই যে, যখন দেশের শিক্ষিত দলের 
মধ্যে প্রতীচ্যাছরাগ প্রবল, সকলেই পশ্চিমর্দিকে চাহিয়1 রহিয়াছে, তখন তিনি 
এদেশের প্রাচীন জ্ঞান-সম্পত্তির প্রতি মুখ ফিরাইলেন ; এবং বেদ বেঘুন্তের 
আলোচনার জন্য তত্ববোধিনী সভা ও তত্ববোধিনী পাঠশালা স্থাপন করিলেন । 
তিনি ধণ্মসংস্কারে প্রবৃত হইলেন; কিন্তু আপনার: কাধ্যকে জাতীয়তারূপ : 
ভিত্তির উপর স্থাপিত রাখিতে ব্যগ্র হইলেন। এই বিশেষ তিনি চিরদিন 
রক্ষ। করিয়াছেন । 
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একদিকে যখন প্রাচীন ধর্থশান্্র অন্নশীলনের চেষ্টা চলিতে লাগিল, 
অপরদিকে ১৮৪৩ সালের ৭ই পৌষ দ্রিবসে দেবেজ্ত্রনাথ ঠাকুর মহাশয় প্রায় 
বিংশতিজন বয়স্তের সহিত প্রকাশ্ঠভাবে ব্রান্ষধর্শে দীক্ষিত হইলেনু র্ এবং 
ব্রাহ্মমমাজের উন্নতি ও ব্রাক্ষধর্শের গ্রচার কল্পে আপনার সমগ্র হৃদয় মন নিয়োগ 
করিলেন? তত্বুবোখিনী পত্রিকা] প্রকাশিত হইল? শ্থবিখযাত অক্ষয়কুমার দত্ত 
মহাশয় তাহার: সম্পাদকতা৷ ভার গ্রহণ করিলেন; এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র, 
পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিছ্যাসাগর প্রভৃতি অনেক লক্বপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি তাহার লেখক- 
শ্রেণী-গণ্য হইলেন । 

_ ইহার পুর্বে ব্রাঙ্মসমাজের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া দীড়াইয়াছিল। 
১৮৩০ সালে রামমোহন রায় বিলাতযাত্র! করিলে ব্রাঙ্মসমাজের কাধ্যভার 
গ্রধানতঃ হহার প্রথম আচার্ধ্য রামচন্দ্র বিগ্ভাবাগীশ মহাশয়ের উপরে পতিত 
হয়। সেবৃদ্ধ ব্রাঙ্গণের অনুরাগের অল্পতা ছিল না; কিন্তু কতিপয় বৎসরের 
মধ্যেই সমাজের সভ্যগণ অনেকেই ইহাকে পরিত্যাগ করিলেন । তখন কেবল 
একমাত্র দ্বারকানাথ ঠাকুর ও অপর কতিপয় ব্যক্তি বুদ্ধ আচাধ্যের পুষ্ঠপোষক 
হইয়া! সমাজকে রক্ষা করিতে লাঁগিলেন। এবপ শুনিতে পাই সমাজের সমগ্র 
মাসিক বায় এক দ্বারকানাথ ঠাকুর দ্রিতেন॥ আ্ৃতরাং এই ১৮৪৩ সালকেই 
ব্রাহ্গসমাজের পুনরুখানের বৎসর বলিতে হইবে । দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহাকে 
পুনজ্জীবিত করিলেন। তাহার প্রতিষ্ঠিত তত্ববোধিনী পাঠশালা কয়েক বৎসর 
পরে কলিকাতা হইতে বাশবেড়িয়া গ্রামে উঠিয়া যায়, পরে ১৮৪৬ সালে 
ইংলগ্ডে তাহার পিতার মৃত্যু হইলে বিলোপ প্রাপ্ত হয়। তন্ববোধিনী 
পাঠশালা হইতে তিনি চারিজন ব্রাহ্ণকে চাঁরিবেদ পাঠ করিবার জন্য 
কাশীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, পূর্বোক্ত কারণে ত্াহাদিগকেও ফিরিয়া 
আসিতে হয়। 

১৮৪৪ সালে দুইটি ঘটনা ঘটে। প্রথম, বর্তমান মেটকাঁফ হলের 
নিশ্নীণকার্ধ্য শেষ হইলে পাবলিক লাইব্রেরী সেই ভবনে উঠিয়া আসে। 
নব্যবঙ্গের অন্ততম নেতা প্যারীঠাদ মিত্র মহাশয় উহার লাইব্রেরীয়ান 
নিযুক্ত হওয়াতে লাইব্রেরীটি রামগোপাল ঘোষ, তারাচাদ চক্রবর্তী, রামতঙ্ন 
লাহিড়ী প্রভৃতি যুবকদলের একটি সম্মিলন ও জ্ঞানালোচনার ক্ষেত্র হইয়া 
উঠে। বিশেষতঃ রামগোপাল ঘোষ এই লাইব্রেরীর একজন প্রধান 
উৎসাহদাত ও অধ্যক্ষ হন। রি 

দ্বিতীয় ঘটনা, দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের দ্বিতীয়বার বিলাত গমন। 
এবার তিনি বিলাত যাত্রার. সময় নিজের উদার হৃদয় ও দেশহিতৈধিতাঁর 
অন্ুবূপ একটি সৎকাধ্য করেন। কলিকাতা মেডিকেল কাঁলেজ স্থাপনে তিনি 
যে বিশেষ সহায়তা! করিয়াছিলেন তাহ! অগ্লেই বলিয়াছি। উক্ত 'কাঁলেজের 
বর্তমান হাসপাতালটি নিশ্শীণের জন্য অনেক টাকা দিয়াছিলেন, তাহারও 
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উল্লেখ করিয়াছি । কিন্ত তাহার ম্বদেশহিতৈষিতা বা দানশক্তি তাহাতে 
পর্যবসিত হয় নাই। ১৮৪৪ সালে তিনি দ্বিতীয়বার ইংলগ-যান্রার অভিগ্রায় 

করিলেন; সেই সঙ্গে সাঙ্গ সংকল্প করিলেন যে, নিজের ব্যয়ে মেডিকেল 
কালেজের কয়েকজন ছাত্রকে ইংলগ্ডে লইয়া গিয়া! শিক্ষিত করিয়া আঁনিবেন। 
তদন্থুসারে এডুকেশন কাউদ্ষিলের নিকট স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। 
উক্ত কাউন্দিলের চেষ্টাতে চারিজন ছাত্র জুটিল। তন্মধ্যে শ্রীমান্ ভোলানাথ 
বন্ ও শ্ত্রীমান্ কুর্য্যকুমার চক্রবর্তীর ব্যয় তিনি দিলেন; এবং শ্রীমান্ দ্বারকানাথ 
বস্থ ও শ্রীমান্ গোপাল লাল শীলের ব্যয় গবর্ণমেপ্ট দিলেন। এই চারিজন 
ছাত্র ডাক্তার এভোয়ার্ড গুডিভের তত্বাবধানে ছ্বারকানাথ ঠাকুরের সমভি- 
ব্যাহারে ইংলগ্ডে গমন করেন। দুঃখের বিষয় এই বিলাত যাত্রাই দ্বারকাঁনাথ 
ঠাকুর মহাশয়ের শেষ যাত্রা হইল। সেখানে ১৮৪৬ সালে তাহার দেহাস্ত 
হয়; এবং তাহার দেহ লগ্ডন সহরের এক ত্তপ্রসিদ্ধ সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত 
রহিয়াছে । 

. এদিকে এই সময়ে দেশের শিক্ষিত সমাজের অবস্থা দ্রিন দিন শোচনীয় হইয়া 
উঠিতেছিল। ডিরোজিও যে স্বাধীন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত করিয়! দিয়! গিয়া- 
ছিলেন তাহ! এই সময়ে বঙ্গসমাজে পূর্ণমাত্রায় কাজ করিতেছিল। শিক্ষিতদলের 
মধ্যে স্ুরাপানট] বড়ই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দুকালেজের ষোল সতের 
বৎসরের বালকের স্ুরাপান করাকে শ্লাঘার বিষয় মনে করিত। বঙ্গের অমর 
কবি মধুস্দন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, স্থুপ্রসিদ্ধ রাজনারায়ণ বন্ধ প্রভৃতি 
এই সময়ে হিন্দুকাঁলেজে পাঠ করিতেছিলেন। সে সময়কার লোকের মুখে 
শুনিয়াছি যে, কালেজের বালকেরা গোলদিঘীর মধ্যে প্রকাশ্ঠ স্থানে বসিয়! 
মাধবদদত্তের বাজারের নিকটস্থ মুসলমান দোকানদারের দৌকান হইতে কাবাৰ 
মাংস কিণিয়া আনিয়া দশজনে মিলিয়া আহার করিত ও স্থুরাপান করিত। যে 
যত অসমসাহসিকতা৷ দেখাইতে পারিত তাহার তত বাহাছুরি হইত, সেই তত 
সংস্কারক বলিয়। পরিগণিত হইত ! 

একদিকে যুবক বয়স্তদিগের মধ্যে এইরূপে দ্রেশীয় রীতিবিরুদ্ধ আচরণ 
ওদিকে কালেজ গৃহে ডি. এল. রিচার্ডসন সাহেবের সেক্সপীয়ার পাগ। এরূপ 
লেক্সপীয়ার পড়িতে কাহাকেও শোনা যায় নাই। তিনি সেক্সপীয়ার পড়িতে 
পড়িতে নিজে উন্মত্ত-গ্রায় হইয়া যাইতেন এবং ছাত্রগণকেও মাঁতী- 
ইয়া তুলিতেন। তিনি যে অনেক পরিমাণে মধুস্থদনের কবিত্ব শক্তি 
স্ষুরণের কারণ হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার মুখে সেঝক্ষীয়ার 
শুনিয়া! ছাত্রগণ সেক্সপীয়ারের স্তায় কবি নাই, ইংরাজী সাহিত্যের ন্ার 
সাহিত্য নাই, এই জ্ঞানেই বদ্ধিত হইত। দেশের কোনও বিষয়ের প্রতি 
আর দৃক্পাত করিত না। স্বজাতি-বিদ্বেষ অনেক বালকের মনে অত্যন্ত 
প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এই ভাবাপন্ন ছাত্রগণের মধ্যে সুরাঁপান অধাধে 
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চলিত। অতিরিক্ত স্থরাপান বশতঃ অনেক শিক্ষিত যুবকের শরীর একেবারে 
ভগ্ন হইয়া গিয়াছিলি এবং অনেকে অকালে কালগ্রাসে গুতিত 
হইয়াছিলেন 1/ 

সময় বুঝিয়া এই সময়ে স্ুবাপ্মী শ্রীষটীয় প্রচারক ডফ তীহার মধ্য বয়সের 
অদম্য উদ্যমের সহিত কার্ধ্য করিতেছিলেন। ডিরোজিওর শিষ্য ও রাঁমতন্থু 
লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবন-স্থহৃদ মহেশ্চন্্র ঘোষ ও কৃষ্ণমোহন বন্্যোপাধ্যায় 
্রীষ্টধন্দ অবলম্বন করার পর দেশমধ্যে যে আন্দোলন উঠিয়াছিল বলিতে 
গেলে তাহ! আর থামে নাই। এই সময়ে বা ইহার কয়েক বৎসর পরে পাথুরিয়া- 

 ঘাটার প্রসন্নকুমীর ঠাকুর মহাশয়ের একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্রমোহন ঠাকুর 
্রষ্টধর্মে দীক্ষিত হইয়া, কষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্তা কমলমণিকে বিবাহ 
করেন। এতছ্যতীত গুরুদস মৈত্র প্রভৃতি আরও কয়েকজন ভদ্রধরের ছেলে 
খ্রীষ্টধন্মীবলম্বন করেন । তন্মধ্যে ১৮৪৫ সালে একজনকে লইয়া তুমুল আন্দোলন 
উপস্থিত হয়। ঠাঁকুর বাবুদের দেওয়ানের পুত্র উম্শচন্দ্র সরকা র শ্রষ্ট-ধর্মগ্রহণের 
আশয়ে সন্ত্রীক পলাইয়। মিশনারিদিগের ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহাকে 
মিশনারিদ্রিগের হাত হইতে ছি'ড়িয়া লইবার জন্য তাহার পিতা বিস্তর চেষ্টা 
করেন। ভফ সাহেব সে পথে অন্তরায় স্বরূপ দণ্ডায়মান হন | ইহা! লইয়া হিন্দু- 
সমাজ মধ্যে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হয়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার 
দত্ত প্রভৃতি ব্রাহ্মদমাজের অগ্রণীগণও এই আবর্তে পড়িয়া! শ্রীষ্টীয়-বিরোধী- 
দলের অগ্রণী হইয়া! ধ্ঁড়ান। কলিকাতার ভদ্র গৃহস্থগণ এক মহাসভা করিয়া 
অনেক টাক] সংগ্রহ করেন । হিন্দু-হিতার্থী বি্ভালয় নামে একটি বিদ্যালয় 
স্থাপিত হয়; এবং কিছুদিন মহা উৎসাহে তাহার কাজ চলিতে থাকে । 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাহার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। তাহার মুখে 
শুনিয়াছি যে, উক্ত বিদ্যালয়ের জন্য সংগৃহীত টাকা ধাহাদের হস্তে গচ্ছিত 
ছিল, তাহাদের কারবাঁরে ক্ষতি হওয়াতে এ সমুদয় টাকা নষ্ট হয় তাহাতেই 
কয়েক বৎসর পরে এঁ বিদ্যালয় উগ্ভিয়া! যায়। 

একদিকে হিন্দুছিতার্থী বিদ্যালয় স্থাপিত হইল, অপরদিকে ব্রাহ্মঘমাজের 
মুখপাত্র তত্ববোধিনী পত্রিকা শ্রী্টায়ধূর্শের প্রতি গোলাগুলী বর্ষণ করিতে 
আরম্ভ করিলেন। খ্রীষ্টানগণও ব্রাঙ্মনমাজের ধশ্ম বিশ্বাসকে ভিত্তিহীন 
বলিয়া আক্রমণ করিতে লাগিলেন। তাহাতে তত্ববোধিনী আপনার 
অবলম্িত ধর্মকে বেদাস্তধশ্ব ও বেদকে তাহার অশ্প্রাস্ত ভিত্তি বলিয়া প্রচার 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহা হইতে “বেদ অত্রাস্ত ঈশ্বর-দত্ত গ্রন্থ হইতে 
পারে কি না? এই বিচার ব্রাহ্মসমাজের ভিতর ও বাহিরে উপস্থিত হইল। 
ভিতরে অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি ইহার প্রতিবাদ উপস্থিত করলেন; এবং 
বাহির হইতে রাঁমগোপাল ঘোষ প্রমুখ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মদিগকে টি ও 
ভগু"বলিয়! বিজ্রপ করিতে লাগিলেন । 
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এই সকল সামাজিক আন্দোলনেন্ন মধ্যে লাহিড়ী মহাশয়ের পরিবারে 

কয়েকটি ঘটনা ঘটে। প্রথম, লাহিড়ী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ কেশবচন্দ্রের মৃত্যু । 

কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাধাবিলাস তাহার অগ্রেই গিয়াছিলেন, তত্পরে যখন 

কেশবের যাইবার সমম্ব উপস্থিত হইল, তখন কৃষ্ণণগরের লোক সাধু পিতা 
রামরুষের ভাব দেখিয়া অবাঁক হইয়া গেল। এরূপ শুনিতে পাই, কেশব- 

চন্দ্রকে সঙ্ঞানে গঙ্গাযাত্রা করান হইয়াছিল। যখন তাহাকে গঙ্গাতে লইয়! 
যাওয়া হয়, কেশবচন্দ্র পিতার পদধূলি-প্রার্থী হইলেন । তদম্থসারে রামকুষ্ণ ধীর 
গম্ভীরভাবে অগ্রসর হইয়া পুত্রের মন্তকে নিজের পদধূলি দিয়া বিদায় করিলেন। 
সেই সাধুর মুখে কোনও শোক ব! বিকারের চিহু পরিলক্ষিত হইল না। 
কেশব্চন্দ্রের দেহত্যাগের পরই সমুদয় সংসারের ভার কনিষ্টভ্রাতা রামতঙ্গর 
স্কন্ধে পড়িয়া গেল। তিনি যথা-সাধ্য সে ভার বহন করিতে লাগিলেন । 

দ্বিতীয়, এই ঘটনার অল্পকাঁল পরেই বোধ হয় তাহার তৃতীয়বার দার পরিগ্রহ 
হয়। তিনি যখন হিন্দুকীলেজের তৃতীয় কি দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠ করেন তখন 
কাদবিলা গ্রামে এক ব্রাহ্গণ কন্তার সহিত তাহার প্রথম পরিণয় হয়। এ 

পত্বী চারি পাঁচ বৎসরের অধিক জীবিত ছিলেন নী। তৎপরে পাবনার অন্তর্গত 
মথুর1 নামক গ্রামের এক ব্রাহ্মণের কন্তাকে পুনরায় বিবাহ করেন। এরূপ 
শুন! যায়, এই বিবাহে তাহাকে কিঞ্চিৎ ক্রেশ পাইতে হইয়াছিল। কি কারণে 
জানি না, বোধ হয় তিনি ডিরোজিওর শিহ্াদলের সহিত সংস্ষ্ট ছিলেন বলিয়াই 
হইবে, তাহার ছিতীয় শ্বশুর স্বীয় কন্তাকে পতিগৃহে প্রেরণ করিতে চাহিতেন 
না। ইহা লইয়া ছুই পরিবারে মনান্তর ঘটে; এবং সে কারণে লাহিড়ী মহাশয়কে 
মানসিক অশান্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল । বোঁধ হয় এই পত্বীকেই লক্ষ্য 
করিয়! রামগোপাল ঘোষ তাহার দৈনিক লিপিতে এক স্থানে লিখিতেছেন :__ 
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 ঘোষজ মহীশয় আপনার ভদ্রতার দ্বার আপনাকে বাধা না দিলে, বৌধ 
হয় লাহিড়ী মহাশয়ের মানসিক অশান্তির সমগ্র কারণটা ব্যক্ত হইয়া পড়িত। 

যাহা হউক দ্বিতীয় বিবাহ লাহিড়ী মহাশয়ের সুখের কারণ হয় নাইশ* আর 
সে পত্ধীকেও শ্বশুর ঘরে আসিতে হয় নাই । তিন চারি বৎসরের মধ্যে তিনিও 
গত হন। তৎপরে এই সময়ে কি ইহার কিঞ্চিৎ পুর্বে হাবড়ার সন্নিহিত 
সাতরাগাছি গ্রামের স্বর্গীয় কৃষ্চকিশোর চৌধুরীর কনিষ্ঠা কন্যার সহিত তাহার 
তৃতীয়বার পরিণয় হয়। ইনিই তাহার সম্তানগণের জননী । 



১৬, ... স্লামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙগনমাজ 

তৃতীয়, তাহার আরাধ্যা জননীদেবী এই সময়ে কঠিন গীড়াতে আক্রান্ত হন। 
কষ্ণনগরে রাখিলে তাহার চিকিৎসার স্থব্যবস্থা হইবার আশা না দেখিয়া তাহাকে 
কলিকাতাতে আনা হয়। যে মাতাঁকে কেশবচন্দ্র পুষ্প চন্দন দ্বার] 
করিতেন, ধাহাকে প্রতিবেশিগণ সাক্ষাৎ লক্ষী বলিয়া সম্বোধন করিতেন, 
যিনি নিতাস্ত দ্ারিক্র্যে বাস করিয়াও অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন পিতৃকুলের আশ্রয় 
গ্রহণ করিতেন না, যিনি সততা, তেজস্থিতা ও সত্যনিষ্ঠার দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
ছিলেন, সেই জননীর সেবা তাহার পুত্রগণ কিরূপে করিয়াছিলেন, তাহা বল৷ 

নিপ্রয়োজন। লাহিড়ী মহাশয় এ সময়ে যেরূপ মাতৃসেবা করিয়াছিলেন সেরূপ 
মাতৃসেবা1! কেহ কখনও দেখে নাই। তীহার সহধন্সিণী তখন বালিকা, কিন্তু এ 
মাতৃসেবার কথ! চিরদিন তাহার স্থৃতিতে মুদ্রিত ছিল। চিরদিন পুলকিতচিত্তে 
নিজের সন্ভানগণের নিকট সেই মাতৃসেবার বিষয় বর্ণন করিতেন। 

জননী কলিকাতায় আসা অবধি লাহিড়ী মহাশয়ের আহার নিত্রা! রহিত 
হইয়াছিল। কোনও প্রকারে স্কুলে গিয়া স্বীয় কর্তব্য সমাধা করিয়া দিন 
রাজি মায়ের পার্থখে যাপন করিতেন; ভূত্যের ন্যায় তাহার আদেশ পালন 

করিতেন; পুত্রের ন্যায় তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেন; মেথরের 
হ্যায় তাহার মলমৃত্র দক্ষিণ হস্তে পরিষ্কার করিতেন; এবং কন্তার ন্যায় 
তাহার রোগশধ্যাকে আরামের স্থান করিবার প্রয়াস পাইতেন। ছুঃখের 
বিষয় জননী আর সে পীড়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। সেই 
রোগে কলিকাত। সহরেই তাহার মৃত্যু হয়। 

তৎপরে ১৮৪৬ সালের প্রারস্তে কঞ্চনগর কালেজ খোলা হইলে 
লাহিড়ী মহাশয় তাহার স্কুল ডিপার্টমেণ্টের দ্বিতীয় শিক্ষক হইয়া গমন 
করিলেন। তাহার কষ্চনগর গমন স্থির হইলে, তীহার যৌবন-স্থহদগণ 
আপনাদের মধ্য হইতে চাদ। করিয়! নিজেদ্রের গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার চিহ্ন 
স্বরূপ তাহাকে একটি ঘড়ি উপহার দ্রিলেন। যে কয়জন বন্ধুর প্রতি এ ঘড়ি 
লাহিড়ী মহাশয়ের হস্তে অপপণ করিবার ভার ছিল, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
তাহাদের অগ্রণী ছিলেন। লাহিড়ী মহাশয় এ ঘড়িটি মহামূল্য সম্পত্তি 
জ্ঞানে চিরদিন রক্ষা করিয়! আসিয়াছেন,। 

টম গরিচ্ট্দে - 
বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন 

১৮৪৬--১৮৫৩ পর্য্যন্ত 

১৮৪৬ সালের ১লা জানুয়ারি ধহাসমান্নোহ সহকারে কৃষ্চনগর কালেজ 
খোঁল। হইল । কৃষ্জনগরের পক্ষে সে দিন এক স্মরণীয় দ্রিন। সে সময়ে 
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শ্রীশচন্ত্র নদীয়ার রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি এই নব-প্রতিষ্ঠিত 
কলেজের উৎসাহদাতা হইলেন । তৎপুর্ব্ে নদীয়ার রাজবংশের কোনও সন্তান 
সাধারণের সহিত এক সঙ্গে শিক্ষালাভ করে নাই। রাজারা নানা স্থান 
হইতে স্থযোগ্য ওন্তাদ আনাইয়া শ্বীয় পরিবারের বালকদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা 
করিতেন। শ্্রীশচন্দ্র সে নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়৷ স্বীয় পুত্র সতীশচন্ত্রুকে 
কালেজে পড়িতে দিবার সংকল্প করিলেন; এবং নিজে কালেজ কমিটীার এৰু- 
জন সভ্য হইলেন | কেবল যে নামমাত্র সভ্য হইলেন তাহা নহে, কমিটীর 
প্রত্যেক অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া কাধ্য-নির্বাহ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা 
করিতে লাগিলেন । 

প্রসিদ্ধ ডি. এল. রিচার্ডপন সাহেব কালেজের প্রথম অধ্যক্ষ হইয়া গমন 
করিলেন? এবং লাহিড়ী মহাশয় এক শত টাকা বেতনে দ্বিতীয় শিক্ষক নিষুক্ত 
হইয়া গেলেন। সে সময়ে ধাহারা কৃষ্ণনগর কালেজে লাহিড়ী মহাশয়ের 
ছাত্র ছিলেন, তাহাদের মুখে যখন তীহার তৎকালীন উৎসাহ ও অন্রাগের 
কথা শুনি তখন চমতকৃত হইয়া যাই । তিনি যখন পড়াইতে বসিতেন তখন 
দেখিলে বোধ হইত যেন পৃথিবীতে তাহার করিবার বা ভাবিবাঁর অন্য কিছু 
নাই। সমগ্র দেহ-মন-প্রাণ তাহাতে ঢালিয়! দ্রিতেন। তিনি স্বীয় কাধ্যে এমনি 
তন্ময় হইয়| যাইতেন যে, এক এক দিন কাঁলেজের অধ্যক্ষ বা হেড মাষ্টার 

তাহাকে কিছু বলিবার অভিপ্রায়ে তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া পশ্চাতে আসিয়া! 
দাড়াইয়া অবাক হইয়। তাহার পড়ান শুনিতেন; একটু অবসর পাইলে কথা 
কহিবেন বলিয়া অপেক্ষা করিতেন। তাহার পাঠনার রীতি এই ছিল যে, 
কোনও পাঠ্য বিষয়ের প্রসঙ্গে কোনও জ্ঞানের কথা পাইলে তিনি সে সম্বন্ধে 
বালকদিগের জ্ঞাতব্য যাহ কিছু আছে তাহা সমগ্রভাবে না বলিয়া সন্তুষ্ট হইতে 
পারিতেন না। পড়াইতে পড়াইতে যদি আরবের নাম কোথাও পাইলেন 
তাহা হইলে আরবের প্রাকৃতিক অবস্থা, তাহার অধিবাসীদের স্বভাব ও 
প্রকৃতি, মহম্মদের জন্ম ও ধশ্ম প্রচারের বিবরণ প্রভৃতি বালকদিগকে 
ন! জানাইয় সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন না। এইরূপ অধ্যাপনায় পাঠ্য গ্রস্থগুলি 
পাঠের বিষয়ে বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হইত ন! বটে, কিন্তু বালকেরা যথার্থ 
জ্ঞান লাভ করিত; এবং তাহা অপেক্ষা অধিক প্রসংশার বিষয় এই যে, ইহা 
তাহাদের অন্তরে জ্ঞানান্ুরাগ উদ্দীপ্ত করিত। কেবল তাহা নহে তিনি 
কাঁলেজের ছুটীর পর ডিরোজিওর ন্যায় বাঁলকর্দিগের সহিত কথাবার্তাতে 
অনেকক্ষণ যাপণ করিতেন। অনেক সময়ে কালেজের মাঠে তাহাতে সঙ্গে 
খেলিতেন। এইভাবে তাহার রুষ্ণনগরের শিক্ষকতা কাধ্য আরস্ত হইল। 

এই সময়ে ছুই দিক হইতে ছুই শ্োত আসিয়৷ ক্ষুদ্র কষ্চনগর সমাজে মহা! 
তরঙ্গ উখিত করিল। তাহার বিবরণ ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিত হইতে উদ্ধৃত 
করা যাইতেছে ₹₹ 



১%২ _ ক্লামতনু লাহিড়ী ও- তৎকালীন বঙ্গসমাজ 

“১২৪৩ কি ৪৪ বাং অবে কষ্ণনগরনিবাসী দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত শ্রগ্রসাদ 
লাহিড়ী (রামতন্গ বাবুর কনিষ্ঠ) নিজ নিকেতনে এক অবৈতনিক ইংরা রী 
বিদ্যালয় স্থাপন করেন। * * * তৎকালে শ্রীগ্রসাদের স্বদেশীয় প্রচলিত 
ধর্মের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল, স্থতরাং তিনি প্রথমে এই ধর্ববিরুদ্ধ কোনও 
উপদেশ দিতেন না। কিয়ৎকালানস্তর তিনি ও তাহার সমবয়স্ক ছুই তিন 
জন ছাত্র স্বদেশের ধন্ম ও রীতি-নীতির গুণাগুণের বিষয় আলোচনা করিতে 
আরম্ভ করেন; এবং ক্রমশঃ সাকার উপাসনার অলীকত্া ও প্রচলিত 
আচার ব্যবহারের দোষ গুণ বুঝিতে পারেন । তিনি পুর্ধে ছাত্রগণের মনো- 
বৃত্তির উন্নতিসাধনে যেমন যত্ব করিতেন, ইদানীং ধর্্-গ্রবৃত্তির উৎকর্ষ সম্পন্ন 
করণেও তেমনি যত্ববান হইলেন 1”? 

“কিছুদিন পরে তাহার মতাবলম্বী ছাত্রগণ আপন প্রতিবেশী ও 
আত্মীয়গণের কুসংস্কার দুরীভূত করিতে প্রগাঢ় যত্ব করিতে লাঁগিলেন। 
এ সময়ে সোণাডেঙ্গানিবাসী, অধুনা কুষ্ণনগরবাসী, শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ 
মুখোপাধ্যায় এই নগরস্থ মিশনারি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। মিশনারিরা 
তাহাকে খ্রীষ্রীয়-ধন্মাবলম্বী করিতে বহু প্রয়াস পাইয়াছিলেন) কিন্তু 
সফল-গ্রধত্ব হইতে পারেন নাই। তিনি এক-রক্-বাদী হইয়াছিলেন বটে, 
কিন্তু খ্রীষ্টের ঈশ্বরত্তবের প্রতি তাহার বিশ্বাস হয় নাই। তিনিও শ্রীপ্রসাদের 
অনুকরণ করিয়া আপনার ছাত্র ও বান্ধবদিগের দুষিত সংস্কার সকল দূরীভূত 
করণে প্রবৃত্ত হন; এইবরূপে কষ্চনগরে প্রচলিত ধর্ষের বিপ্লব ঘটিয়া উঠে । 
ক্রমে ক্রমে নগরের অনেক যুবা এই অভিনৰ মতের অনুরাগী হইলেন । 
যদিও তাহাদের বাহিক ভাবের বড় বৈলক্ষণ্য হইল না, কিন্তু আন্তরিক ভাবের 
প্রভূত পরিবর্তন হইল। নূতন সম্প্রদায়ের আন্তরিক ভাব যে এককালে 
সাধারণের অগোচর ছিল এমনও নহে, নগরের অনেক প্রধান বংশোডভূত, 

যুবকগণ এ সম্প্রদায়তৃক্ত হইয়াছিলেন এবং রাজা তাহাদিগকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও 
আদর করিতেন এই বলিয়া! কোনও গোলযোগ উপস্থিত হইত না।” 

শ্রীশচন্দ্র কেবল পূর্বোক্ত ধরন্মসংস্কারার্ী যুবকদলকে আদর শ্রদ্ধা করিতেন 
তাহা নহে, তিনি নির্জে রাঁজবাটীতে .ব্রাঙ্গলমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া পরব্র্গের 
উপাসনা! প্রচারের প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ক্ষিতীশবংশীবলি-চরিতকার 
আর এক স্থানে লিখিতেছেন ₹ 

“তিনি (শ্রীশচন্দ্র) ১৮৪৪ খৃঃ অন্দে এ প্রদেশস্থতিন ব্যক্তিকে ব্রাহ্মধর্শে 
দীক্ষিভ“করিয়া রাজা রামমোহন রায়ের স্থাপিত কলিকাতার তদানীন্তন ত্রাঙ্গ 
সমাজের প্রণীত ব্রাহ্মধন্্ম গ্রহণের নিয়ম-পত্রে তাহাদের স্বাক্ষর করাইলেন এবং 
্রাহ্মধন্মা বিস্তার করণার্থ একজন বেদবিৎ উপদেষ্টাকে পাঠাইত্ে তৎকালীন 
উক্ত-সমাজাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাঁকুরকে 'পত্র লিখিলেন। ভিনি' সহসা 
'বেদজ্ঞ ব্রাক্মণ-পণ্তিত ন। পাইয়া হাজারি লাল নামে একজন ব্রাঙ্মধর্ম-প্রচারককে 
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পাঠাইয়া দিলেন। হাজারি একে" শৃদ্রজাতি তাহাতে আবার বেদবেতী 
(ছিলেন না, একারণ সাজা নিজে, সাতিশয় ক্ষু্মনা হইলেন। তৎকালে 

রাজার নিকট ভাটপাঁড়া-নিবাসী গোবিন্দন্দ্র বেদাস্তবাগীশ নামে একজন 
পণ্ডিত ছিলেন; তিনি বেদাস্ত ও ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন কিন্তু 
লোকনিন্দা-ভয়ে গ্রকাশ্ঠরূপে বেদান্ত-ধর্ধ প্রচারে সম্মত ছিলেন না; সুতরাং 

রাজ! হাঁজারিকে তৎক্ষণাৎ বিদায় না করিয়া রাজবাটীতে তাহার বাসস্থান 

নির্দিষ্ট করিয়৷ দিলেন ।৮ 
“ছুই তিন দিবস পরে রাজা কোনও প্রয়োজনা্গরোধে মুরশিদাবাদে 

গমন করিলেন; এবং হাজারি ও ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি ব্রাক্ষধর্ম- 
প্রচারের ভার অর্পণ করিয়া গেলেন। রাজা মাসাবধি মুরশিদাবাদে অবস্থান 
করেন; এইকাল মধ্যে কষ্ঘগরে প্রায় চল্লিশ জন যুবা ব্রাহ্মধর্থে 
দীক্ষিত হইলেন; এবং জ্যেষ্ঠ কি আষাঢ় মাসে ছুই বুধবাঁরে সকলে 
একত্রিত হইয়া পরব্রক্গের উপাসনা করিলেন। রাজা শূদ্রজাতীয় হাজারি, 
সমাজের উপাচার্যের কাধ্য সম্পাদন করিতেছেন শুনিয়া সাতিশয় বিরক্ত 
হইলেন এবং বাটা প্রত্যাগত হইয়া ব্রাহ্মদিগকে রাজবাটীতে সমাজ করিতে 
নিষেধ করিলেন। ব্রাঙ্গগণ আমিনবাজারে একটি ক্ষুদ্র বাটী ভাড়া করিয়। 
তন্মধ্যে সমাজ সংস্থাপন করিলেন; এবং আপাততঃ ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় 
উপাচার্যের কাঁ্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। অল্পদ্রিন মধ্যেই দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর একজন বেদবে্তা ব্রাহ্মণ উপাচার্ধ্য প্রেরণ করিলেন।” 

'ব্রা্গগণের শ্রেণী যেমন বদ্ধিত হইতে লাগিল, নগরমধ্যে এ বিষয়ের 
আন্দোলন তেমনি বাড়িয়া উঠিল। তীহার! বীরনগরনিবাসী শ্রীযুক্ত বামনদাস 
মুখোপাধ্যায়কে সহায় করিয়া গোয়াড়িতে এক ধন্মসভ! প্রতিষ্ঠিত করিলেন; 
এবং স্রাহ্মদিগের অনিষ্টসাধনে প্রতিজ্ঞারঢ হইলেন। কিন্তু মহার।জ৷ ত্রাহ্মগণের 
স্বপক্ষ থাকাতে ব্রাহ্মধর্দের উন্নতি ব্যতীত অবনতি হইল না। কিছুদিন 
পরে দেবেন্ত্রনাথ ঠাকুরের আচ্ছকূল্যে ও ব্রাঙ্ষগণের প্রযত্বে ১৭৬৯ শকে 
( ১৮৪৭ থুঃ অবে ) বর্তমান সমাঁজ-মন্দির নিম্মিত হইল । দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
এই গৃহ নিষ্মাণার্থে এক সহশ্র টাকা দান করেন 1৮” 

পাঠকগণ দেখিতেছেন কলিকাতার অনুকরণে কৃষ্ণনগরে যে কেবল 
ব্রান্মধন্দের আন্দোলন উঠিয়াছিল তাহা নহে, ধন্মসভাও স্থাপিত হইয়াছিল; 
এবং প্রধান প্রধান ধনিগণ তাহার সারথি-স্বরূপ হইয়! নব্যদলের শাসনে বদ্ধ- 
পরিকর হইয়াছিলেন। মহারাজ শ্রীশচন্দ্র এই উভয়দলের মধ্যে দ্খায়মান 
সমগ্র হিন্দুলমাজ এবং নবদ্বীপের পণ্তিতমণডলী তাহার পশ্চাতে, স্কৃতরাং তিনি. 
পূর্ণমাত্রায় নবোখিত বেদান্তধর্দের মুখপাত্র হইতে পাবিলেন না; কিন্তু উৎসাহ- 
দান, অন্গুরাগ, আদর, শ্রদ্ধা প্রভৃতির দ্বারা যতদুর হয় করিতে লাগিলেন। 
কেবল তাহা নহে, তিনি নবদ্বীপ হইতে বড় বড়' পণ্ডিতদ্দিগকে আনাইয়া 
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তাহাদের সহিত বিচার উপস্থিত করিলেন--“কেন আপনারা বেদ-বিহিত 
বেদান্ত ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ব্বীকার করিবেন ন1?” ফল কি হুইল তাহা উক্ত 
গ্রন্থকার সংক্ষেপে এইব্প বর্ণন করিয়াছেন ; 

“বুদ্ধিমান ও বিদ্বান পণ্ডিতগণের মধ্যে ধাহারা সরলচিত্ত তাহারা মহাঁ- 
রাজের অভিপ্রায় শাস্ত্রসম্মত ও সর্ধজন-হিতকর বলিয়া স্বীকার করিলেন; 
কিন্তু দেশাচার ভয়ে জনসমাজে আপনাদের মত প্রকাশ করিতে বা তদনুযায়ী 
ব্যবস্থা! দিতে সাহস করিতে পারিলেন না ।” 

অনেকে হয় ত স্বভাবতঃ মনে করিবেন যে, লাহিড়ী মহাশয় কষ্ণনগরে 
পদার্পণ করিয়াই ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বেদান্তধর্মীবলম্বী সংস্কারকদলের 
অগ্রণী হইলেন। কিন্তু তাহা নহে। ১৮৪৫ সালে, উমেশচন্দ্র সরকারের 
আন্দোলন উঠিলে, কলিকাতা ব্রাঙ্ষসমাজ একদিকে আপনার ধর্দশকে 
বেদান্তধশ্ম ও বেদকে অভান্ত ঈশ্বর-বাণী বলিয়া! ঘোষণ। করিতে লাগিলেন, 
এবং অপর দিকে শ্থাষ্টয়ধর্মের প্রতি কটুক্তি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। 
এই উভয় কাধ্য-নীতিই সত্যান্গরাগী ভিরোজিও-শিষ্দলের চক্ষে নিন্দনীয় 
বোধ হইয়াছিল। লাহিড়ী মহাশয় ব্রাহ্মধন্মীবলদ্বিগণের মুখে বেদের 
অন্রান্ততাঁবাদ কপটতা বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন; এবং খ্রষ্টীয়ধর্মের 
নিন্দা অনুদারত! বলিয়া প্রতীতি করিলেন; সুতরাং তিনি বেদাস্তধন্দ্গদিগের 
সহিত সংযুক্ত হইলেন না। সংযুক্ত হওয়া দূরে থাক তাহাদের পত্রিক! 
“তত্ববোধিনী” লইতেও স্বীকৃত হইলেন না; এবং তাহাদের মন্দিরের নিশ্মীণ- 
কার্যে বিশেষ সহায়তা করিলেন নাঁ। কেন তিনি ইহাদের প্রতি চটিয়াছিলেন 
তাহার কারণ উক্ত সময়ে ভক্তিভাজন রাজনারায়ণ বস্তু মহাশয়কে লিখিত 
পত্রের নিম্নলিখিত অংশ হইতে জানা যাইবে। 

১৮৪৬ সালের ২৪ জুলাই কৃষ্ণনগর হইতে তিনি কলিকাতাতে রাজনারায়ণ 
বন্থ মহাঁশয়কে পত্র লিখিতেছেন। রাঁজনারায়ণ বাবু তখন হিন্দুকীলেজ হইতে 
উত্তীর্ণ হইয়া এ বর্ষের প্রারস্তে ব্রাহ্গধন্মে বা তদানীন্তন বেদান্তধন্মে দীক্ষিত হইয়া 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভবনে যাতায়াত করিতেছেন; এবং তত্ববোধিনী 
পত্রিকাতে উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ কাধ্যে অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের 
সহকারী হইবেন, এইক্প প্রস্তাব চলিতেছে। রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ ভিরোজিও 
শিষ্যদলের সহিত পূর্ধব হইতেই যে রাজনারায়ণ বাবুর আলাপ পরিচয় ও 
আত্মীয়ত। জন্মিয়াছিল তাহার প্রমাণ এই পত্রে পাওয়াশ্াইতেছে। 
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যে সরল সত্য-প্রিয়তার ও উদারতার নিদর্শন লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনে 
আমর! উত্তরকালে দেখিয়াছি, তাহা এই যৌবনের প্রথমোগ্ভমেও দেখিতেছি। 
ব্রাহ্মমমাজের লোক ষতদিন মুখে বলিয়া কার্যে তাহা না করিতেন, 
ততদিন তিনি ইহার সঙ্গে যোগ দেন নাই,_উত্সাহ দিতেন, বিশেষ বিশেষ 
বাক্তিকে গ্রীতি ও শ্রদ্ধা করিতেন, কিন্তু তাহাদের সহিত একীভূত হইতেন 
না। পরে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদল দেখ। দ্রিলে তাহাদের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। 

লাহিড়ী মহাঁশয় নবোদিত ব্রাঙ্মধশ্শের সহিত যোগ দিলেন না বটে কিন্ত 
তাহার আবির্ভাবে ও তীহার সংশ্রবে কষ্ণনগরের শিক্ষিত যুবকদলের মধ্যে এক 
নবভাবের আবির্ভাব হইল । তিনি শিক্ষাগ্ডর ডিরো।জওর নিকটে যে যে মন্ত্রে 
দীক্ষিত হইয়া আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটি প্রধান মন্ত্র এই ছিল যে, 
মানবের চিন্তা ও কাধ্যকে স্বাধীন রাখিতে হইবে। হিন্দু কাঁলেজ কমিটা 
কাঁলেজের ছীত্রদিগকে ডফ্ ও ডিএলটি,র বক্তৃতা শুনিতে যাইতে 
নিষেধ করিলে ডিরোজিও তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। সেই ভাব 
তাহার শিহ্যদলের মনে চিরদিন পুর্ণমাত্রীয় কাধ্য করিয়াছে । তাহারা 

চিরদিন মানবের স্বাধীনতাকে পবিজ্র পদার্থ মনে করিয়া আক্ি্খিছেন; 
কোনও কারণেই তাহাতে হস্তার্পণ করিতে প্রবৃত্ত হন নাই। লাহিড়ী 
মহাশয়ের যৌবনের পুর্ণ উৎসাহের মধ্যে সেই ভাব পুর্ণমাত্রায় কার্য 
করিতেছিল। তিনি শিক্ষকরূপে বালকদিগের মধ্যে বসিতেন বটে, কিন্ত 
অনেক সময়ে তাহাদের সহিত বয়ন্তের স্কায় ব্যবহার :করিতেন। ক্ীয় গুরু 
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ডিরোজিওর ন্যায় কোনও একটা বিষয়ে তর্ক তুলিয়া স্বাধীন ও অসংকুচিত 
ভাবে তাহাদিগকে স্বীয় স্বীয় মতব্যক্ত করিতে দিতেন। নিজে পূর্ববপক্ষ 
লইয়! তাহাদিগকে উত্তরপক্ষ অবলম্বন করিতে উৎসাহিত করিতেন। কেবল 
যে মানবের চিন্তার স্বাধীনতাকে আদর করিতেন বলিয়া এইরূপ করিতেন, 
তাহ নছে, চিরজীবন তীহার এ প্রকার বাল-স্ুলভ বিনয় ছিল যে, জীবনের 
শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি মনে করিতেন বালকের নিকটেও কিছু শিখিবার 
আছে। আমরা বয়সে তাহার পুত্রের সমান, অথচ অনেক সময় 

আমাদের একটি সামান্য মত বা উক্তি এরূপ সম্ত্রমের সহিত শুনিতেন যে, 
আমাদের কথা কহিতে লজ্জা! হইত। পুর্ববপুরুষগণ উপদেশ দিয়! গিয়াছেন, 
“বালাদপি স্থুভাধিতং গ্রাহ্ং? ভাল কথা বালকের মুখ হইতেও শুনিতে হইবে। 
লাহিড়ী মহাশয় কাজে তাহাই করিতেন। কোনও একটা প্রসঙ্গ উত্থাপিত 
করিয়৷ কোন্ বালক কি বলে, তাহা মনোযোগ পুর্ববক শ্রবণ করিতেন; এবং 
কাহার ও মুখে কোনও একট] ভাল কথা শুনিলে আনন্দিত হইয়া উঠিতেন। 
“একথা তুমি কোথায় পাইলে ? এরূপ কথা তোমাকে কে শুনাইল !” বলিয়া 
তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিতেন। যদি শুনিতেন যে, সে নিজগৃহে গুরুজনের 
মুখে শুনিয়াছে, অমনি বলিতেন “হবে না, কিরূপ বংশের ছেলে ।” চিরদিন 
বংশ-মর্ধ্যাদার প্রতি তাহার বিশেষ দুটি ছিল। যাহা হউক এইরূপ স্বাধীন 
বিচারের ভাব প্রবন্তিত হওয়াতে কঞ্চনগরের শিক্ষিত যুবকদলের মধ্যে এক 
নবভাব দেখা দ্রিল। তাহারা স্বাধীন ভাবে সমুদয় সামাজিক বিষয়ের বিচারে 
প্রবৃত্ত হইল। 

এই সময়ে কিছুদিন ধরিয়| কষ্ণনগরে একট] বিষয়ের বিচার চলিতেছিল-_ 
তাহ! বিধবাঁবিবাহ । অনেকের সংস্কার আছে, পণ্তিতবর ঈশ্বরচন্জ্র বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ই সর্ধ-প্রথমে বঙ্গসমাঁজে বিধব1 বিবাহের বিচাঁর উপস্থিত করেন। কিন্ত 
বোধ হয় তাহা ঠিক নহে। ১৮৪২ সাল হইতে রামগৌপাল ঘোষ প্রমুখ ডিরোজিও 
শিষ্তগণ যে “বেঙ্গল স্পেক্টেটার” নামক কাগজ বাহির করিতে আরম্ভ করেন, 
তাহাতে তীহারা বিধব! বিবাহের বৈধতা বিষয়ে বিচার উপস্থিত করেন। কয়েক 

মাস ধরিয়া এ পত্রে উক্ত বিচার চলিয়াছিল। এমন কি “নষ্ট মৃতে গ্রত্রজিতে” 
ইত্যাদি ষে পরাশর বচনের উপরে ভিত্তি স্থাপন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় 
বঙ্গীয় পণ্তিত-মণ্ডলীর সহিত তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা সর্ধধপ্রথমে উক্ত 
পত্রে বিচারের মধ্যে উদ্ধত করা হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন 
তর্কাজ্দির এই পণ্ডিতদ্য় পশ্চাতে থাকিয়া এ সকল বচন উদ্ধৃত করিয়া 
লেখকদিগের হস্তে দিয়াছিলেন কি না বলিতে পারি না। তাহার কোনও 
প্রকাশ নাই। তবে উক্ত পত্ডিতদ্বয়ের সহিত নব্যবঙ্গের নেতৃবৃন্দের যে বিশেষ 
আত্মীয়তা ছিল; ভাহ! জ্ঞাত আছি। স্বগাঁয় রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয় তাহার 
স্বহস্তলিখিত একখানি জীবনচরিত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে দেখিতেছি যে, 
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১৮৪৩ সালে একবার রামগোপাল ঘোষ মহাশয় শ্বীয় “লোটাস” নামক জাহাজে 

করিয়া কতিপয় বন্ধুসহ গা পরিভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছিলেন। রাজ- 
নারায়ণ বাবু ও পণ্ডিতবল মদনমোহন তর্কালঙ্কার সেই' কতিপয় বন্ধুর মধ্যে 
ছিলেন। অতএব বিধবা-বিবাহ বিষয়ক বচন উদ্ধত করিয়া বেঙ্গল 

ম্পেক্টেটারের লেখকগণের সাহায্য করা পণ্ডিতদ্ধয়ের পক্ষে কিছুই 
বিচিত্র নহে। 

তবেই দেখা যাইতেছে বিধবা-বিবাহ প্রবস্তিত করা যে কর্তব্য এই বিশ্বা্ 
১৮৪৩ সাল হইতে চক্রবত্তা ফ্যাকশনের সভ্যগণের সকলের মনে বদ্ধমূল হইয়া 
ছিল। তাহার! দশজনে একজ্র হইলেই সে বিষয়ে আলোচনা করিতেন, 
উত্সাহের সহিত সেই মত প্রচার করিতেন, চারিদিকে তাহা লইয়! তর্ক- 
বিতর্ক করিতেন। ক্রমে এই মত কষ্জনগরেও যায়। 

রাজা শ্রীশচন্দ্র নিজে নবদীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত বিধবা-বিবাহ সমন্ধে 
বিচার করিতে প্রবৃত্ত হন। এরূপ আশা হইয়াছিল যে, পত্তিতগণকে 
লওয়াইয়া তিনি কাজে কিছু করিলেও করিতে পারেন। যেকারণে তিনি সে 
বিষয়ে নিরুদ্যম হন, তাহার বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে । ক্ষিতীশবংশাবলি 
চরিতকাঁর মহারাজ শ্রীশচন্দ্রের কার্যকলাপের উল্লেখ করিতে গিয়া 
বলিতেছেন :- 

“রাজা বেদান্মোদিত পরব্রদ্দের আরাধনা প্রচলিত করিবার নিমিত্ত 
অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তথাপি বিপবা কামিনীদিগের অবস্থা একদিনের 
নিমিত্তও বিস্থাত হন নাই। তিনি এই স্থির করিয়াছিলেন যে, এ-প্রদেশে 
বিধবা-বিবাঁহ প্রচলিত করা শান্ত্ের সহায়তায় যতদুর হইবেক, কেবল যুক্তি 
অবলম্বন করিলে ততদূর হইবেক না; একারণ, যগ্যপিও এদেশস্থ পণ্ডিতগণ 
বিধবা-বিবাহ শান্ত্রানুমোৌদিত স্বীকার করিয়াও তাহার ব্যবস্থা দিতে অসম্মত 

হন, তথাপি রাজা এই ব্যবস্থা পাইবার নিমিত্ত বিবিধ কৌশল অবলগ্থন 
করেন। অবশেষে নবদীপস্থ কয়েকজন পণ্ডিত পুরস্কার লাভাশয়ে ব্যবস্থা 
দিতে সম্মত হন। ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ হইতেছে, এমন সময়ে, নগরস্থ 
নব্যসন্প্রদায় সহসা এখানকার কাঁলেজগৃহে এক সভা করিয়। ব্বদেশের প্রচলিত 
রীতি নীতির বহুবিধ নিন্দাবাদ করণাস্তর বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিতে 
যথাসাধ্য যত্ব করিবেন এইবপ প্রতিজ্ঞ! প্রকাশ করিলেন। ইহাতে বিরুদ্ধ- 
বাদ্দিগণ, নব্মতাবলম্বীরা কালেজে একত্র হইয়া স্বহন্তে গোহত্যা করিয়া, 
তাহার মাংস ভোজন ও ম্দির| পান করিম্বাছেন,' এইরূপ অপবা*স্সর্ববত্র 
রটনা করিয়া দিলেন। এই অমূলক কথা দূর ও অদুরবর্ভী নানা স্থানে 
আন্দোলিত হইতে লাগিল। প্রথমে বীরনগরবাসী বামনদাস মুখোপাধ্যায় 
আপন স্বসম্পকাঁয় বালকগণের কালেজে যাওয়া রহিত করিলেন এবং ছুই 
তিন দিনের মধ্যে অনেক ভদ্রলৌক তাহার দৃষ্টাস্বের অনুগামী হইলেন। 



১৪৮ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গমাজ 

কালেজে এরূপ সভ! করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন বলিয়া, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক 
কালেজের অধ্যক্ষ তিরস্কৃত হইলেন । মহারাজ, যাহাতে কালেজের হানি /ন! 
হয়, তদ্বিষয়ে সাতিশয় যত্ব করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরেই উপারোক্ত 
জনরবের মূল বৃত্তান্ত প্রচারিত হইল এবং যে সকল বালক কালেজ পরিত্যাগ 
করিয়াছিল, তাহারা পুনরায় কাঁলেজে গ্রবেশ করিল, কিন্তু নগর মধ্যে এক 
“বিষম দলাদলি হইয়া উঠিল। যাহা! হউক, মহাঁরাজার আব্কুকুল্য প্রযুক্ত নব্যদল 
সবল থাকিল এবং দুই তিন বৎসরের মধ্যে সমস্ত গোল তিরোহিত হইল । 
রাজা যে ব্যবস্থা লইবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, তাহা এই গোলযোগে 
বিফল হইয়া! গেল 1” 

এ কালেজগৃহের সভার পুর্বে আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল যাহাঁতে 
লাহিড়ী মহাশয়ের শিহ্যদলের এ গোখাঁদক অপবাদ প্রবল হয়। সে ঘটনাটির 
বিবরণ দেওয়ান কান্তিকেয় চন্দ্র রায় মহাশয়ের লিখিত আত্মজীবন-চরিত 
হইতে উদ্ধৃত হইতেছে :_- 

“কলিকাতা হইতে বাবু কালীকুষ্ণ মিত্র নামক আমাদের একজন 
স্থুবিজ্ঞ স্ুহ্ৃদ্বর কৃষ্ণনগরে আসিলেন। তদীয় গ্রীত্যর্থে তাহাকে লইয়া 
বাবু রামতন্থ লাহিড়ী, শ্রীপ্রসাদ লাহিড়ী, কালীচরণ লাহিড়ী, তাবিণীচরণ 
রায়, বামাঁচরণ চৌধুরী প্রভৃতি দশ বার জন আত্বীয় ও আমি 
কষ্ণনগরের দেড়ক্রোশ পুর্ব-দক্ষিণ আনন্দবাগ নামে উপবনে বনভোজন 
করিতে যাইতাম। তথা হুইতে প্রত্যাগমনকালে নৌকায় নৌকায় আমাদের 
মধ্যে বিধব-বিবাহের প্রস্তাব হইল। অনেকেই ইহার অন্ুকুল প্রতিজ্ঞাপত্রে 
স্বাক্ষর করিতে সম্মত হইলেন, কিন্তু কাধ্যকালে সকলেই স্থির-প্রতিজ্ঞ 
থাঁকিবেন, ইহা আমার বিশ্বাস হইল না। কয়েক দ্রিবস পরে কষ্ণনগর 
কালেজগৃহে এবিষয়ের জন্য একটি সভ1 হইল । সভ্যগণের মপ্যে অধিকাংশ 
কাঁলেজের ও স্কুলের ছাত্র |” 

“যে দিবস আমরা আনন্দনাগে বনভোজন করি, তাহার পরদিন কোনও 

হিংশ্রক ও দুরাচারী লোক আমার গ্রামস্থ অনেকের নিকট ব্যক্ত করিল যে, 
আমাদের বাটীর সন্নিহিত কোন স্থানে একটি গো-বৎসের মস্তক কতকগুলি 
ইষ্টকে আচ্ছাদিত রহায়ছে ও মাথাটি দেখিয়াই বোধ হয় যেন তাহা অস্ত্র 
দ্বারা ছেদ্িত হইয়াছে । কিঞ্চিৎ পরে রটনা করিল যে, কোনও ব্যক্তির 
এক গে-বস পাঁওয়া যাইতেছে না। পরদিবস কর্ষনগরে কোন স্থানে বন্ধু- 
লোকে সমাগম দেখিয়া গে!-বৎস বৃত্তান্ত আরও কিঞ্চিৎ রঞ্জিত করিয়া কহিল 
যে, কেহ কেহ বলিতেছে যে, আনন্বাগের বনভোজন জন্য এই গো-হত্যাঁটি 
হইয়াছে । নগর মধ্যে এই বিষয়ের তুমুল আন্দোলন হইতে লাগিল ।৮ 
আমি কষ্চনগরের সেকালের লোকের মুখে শুনিয়াছি এ গো-বৎস হত্যা 

বৃত্বাস্তটি আনন্দবাগের বনভোজনের সহিত সংযুক্ত করিবার আরও একটি 



অষ্টম পরিচ্ছেদ | 

কাঁরণ ছিল। যুবকদল বাস্তবিক একটি খাসী মারিয়াছিলেন এবং তাহার 

চক বৃক্ষে ঝুলাইয়! রাখিয়াছিলেন। একজন লোক দূর হইতে 
দোছুল্যমান প্রাণিদেহটি দেখিয়া আসে ও নগরমধ্যে গো-বৎস হত্যা বিবরণ 
প্রচার করে, তারপর ধেওয়ানজীর উল্লিখিত পূর্বোক্ত ব্যক্তি তাহাঁতে 
সাক্ষ্াযোগ করে। উভয় সাক্ষ্যে মিলাতে লোকের বিশ্বীস জন্মিতে আর 
বিলম্ব হইল না। সকলেই অনুমান করিতে পারেন, ইহাতে যুবকদের 
প্রতি কি ঘোর নিধ্যাতন উপস্থিত হইল । 

অনুমান করি পুর্বোস্ত গোহত্যার আন্দৌলন ও বিধবা-বিবাহের সভা 
১৮৫০ সালের অবসানে বা ১৮৫১ সালের প্রারস্তে ঘটিয়া থাকিবে এবং সেই 
আন্দোলনেই লাহিড়ী মহাশয়ের কৃষ্ণনগর বাস ক্লেশকর করিয়া! তুলে। এক- 
দ্বিকে সামাজিক নির্যাতন অপরদিকে বুদ্ধ পিতা ও আত্মীয় স্বজনের মানসিক 
অশান্তি এই উভয়বিধ কারণে তাহার চিত্বকে উদ্দিপ্ন করিল। ১৮৪৮ 
কি ১৮৪৯ সালে তীহার যে প্রথম পুত্রটি জন্মিয়াছিল, সেটি এই সময়ে 
একটি ছুর্ঘটন৷ ঘটিয়া মারা গেল। ঘুমাইতে ঘৃমাইতে খাট হইতে পড়িয়া মন্তকে 
আঘাত লাগিয়াছিল। ৩।৪ দিবস নান! প্রকার চিকিৎসাতেও জ্ঞান হয় নাই ; 
শেষে তাহার প্রাণ যায়। তাহাতে আত্মীয় স্বজন বিধাতার অভিসম্পাত 
বলিয়া তাহার বালিকা পত্বীকে অস্থির করিয়া তুলেন। এই সকল 
কারণে ১৮৫১ সালের মাচ্চমাসে বদলীর প্রার্থনা করিয়া তিনি বর্ঘমানে 
বদলী হইয়া ষান। পরবর্তী এপ্রিলমাসে দেড়শত টাকা বেতনে হেড- 
মাষ্টার হইয় বর্ঘমানে গমন করেন। তীহার প্রিয় বন্ধু রূুসিককৃষ্ণ মল্লিক 
তখন বর্ধমানে ডেপুটী কালেক্রী কাজ করিতেছিলেন, তাহাও তীহার 
বর্ধমানে বদলী হইবার অন্যতম কারণ হইয়া থাকিবে। 
. যখন কৃষ্ণনগরে পুর্ববোক্ত ঘটনা সকল ঘটিতেছিল, তখন কলিকাতাতে 
একটি নৃতন কাধ্যের স্থত্রপাত হইতেছিল। এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি 
ও গবর্ণর জেনেরালের মন্ত্রিসভার অগ্ভতম সভ্য মহাত্মা ডিস্কওয়াটার বীটন্ বা 
বেখুন এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রবপ্তিত করিবার জন্য প্রয়াস পাইতেছিলেন। 
বীটন লাহেব ইংলগ্ডের স্তালফোর্ড নামক স্থান-নিবাসী কর্ণেল জন ডিস্ক 
ওয়াটারের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কর্ণেল ডিস্কওয়াটার জিব্রাণ্টার দুর্গের অবরোধের 
ইতিবৃত্ত লিখিয়! প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। বীটন যৌবনে কেম্ব্রিজ 
বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়! র্যাংলারের সম্মানিত পদ অধিকার করেন। 
তৎপরে আইন অধ্যয়ন করিয়া পালিয়ামেন্টের কাউন্দিলের পদ প্রাহ্ীক্ছন। 
এই পদ হইতে তিনি গবর্ণর জেনেরালের ব্যবস্থা-সচিবর্ূপে এদেশে প্রেরিত 
হন। তিনি বড় মাতৃভক্ত লোক ছিলেন; এবং এইযনপ কথিত আছে ধে, 
মাতৃভক্তিই তাহার স্ত্রীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভারতীয় ারীগণের উন্নতি সাধনের 
ইচ্ছা সুপ করিয়াছিল। 



১৭$ রামতমু লাহিড়ী ও তংকালীন বঙ্গসমাজ 

তিনি এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতিরপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তাহার 
স্বভাব-স্থলভ সদাশয়তার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, এদেশীয়দিগের কল্যাণ সাঠনে 
নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে স্বীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মদনমোহন 
তর্কালঙ্কার প্রভৃতি পণ্ডিতগণের সহিত তাহার পরিচয় ও আত্মীয়ত। জন্মে। 
এই পঞ্ডিতদ্বয়ের সাহায্যে ও দেশের ভত্্রলৌকদিগের দ্বারা উৎসাহিত 

হইয়। তিনি স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি বিধানে প্রবৃত্ত হন। ১৮৪৯ সালের ৭ই মে 
দিবসে তন্নাম-প্রসিদ্ধ বালিকা-বিষ্ভালয় স্থাপিত হয়। বীটন এই কাধ্যে দেহ 
মনঃপ্রাণ নিয়োগ করেন; হেয়ার যেমন বালকদিগের শিক্ষা লইয়া মাতিয়া- 
ছিলেন, বীটন তেমনি বালিকাদিগের শিক্ষা লইয়া একেবারে মাতিয়া 
যান। ' তিনি সর্বদাই তাহার নব-প্রতিষ্ঠিত স্কুল পরিদর্শন করিতে 
আদিতেন; আসিবার সময় বালিকাদিগের জন্ত নানা উপহার 
লইয়া আসিতেন; মধ্যে মধ্যে বালিকাঁদিগকে নিজ ভবনে লইয়া গিয়া 
মূল্যবান উপহার সামগ্রী দিয়া গৃহে প্রেরণ করিতেন) কখন কখনও 
চারি পায়ে ঘোড়া হইয়া শিশু বালিকাদিগকে পৃষ্ঠে তুলিয়া খেল। 
করিতেন। বলিতে কি যে সকল উদারমতি মাঁনব-হিতৈষী ইংরাজ 
পুরুষের নাম এদেশে চিরম্মরণীয় হইয়াছে, এই মহাত্মা তাহাদের মধ্যে 
একজন। তিনি নিজের নাম বঙ্গবাসীদিগের স্মৃতি ফলকে অবিনশ্বর 
অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বঙ্গদেশের আভ্যন্তরীণ সামাজিক 
ইতিবৃত্তে ইহার নাম চিরদিন উজ্জল তারকার ন্যায় জলিবে। 

কিন্ত ১৮৪৯ সালে মহাত্মা বীটন বাঁলিকাবিগ্ভালয়ের প্রতিষ্ঠা করিলেন 
বূলিয়! এরূপ কেহ মনে করিবেন না যে, বঙ্গদেশে তাহাই স্ত্রীশিক্ষার প্রথম 
প্রচলন। বহুকাল পুর্ধব হইতে এদেশে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত করিবার চেষ্টা 
চলিতেছিল। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিয়ে দিতেছি: 

১৮১৭ সালে স্কুল সোসাইটী স্থাপিত হওয়৷ অবধি এই প্রশ্ন উঠে যে, 
বালকদ্িগের ন্যায় বালিকাদিগকেও শিক্ষা দেওয়া হইবে কি না? এই বিষয় 
লইয়া সভ্যগণের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। রাধাকাস্ত দেব উক্ত সোসাইটীর 
অন্যতর সম্পাদক ছিলেন। তিনি স্ত্রীশ্শিক্ষার সপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন; 
এবং স্কুল সোসাইটার অধীনস্থ কোন কোনও পাঠশালাতে বালকদিগের 
সহিত বাঁলিকাদিগকেও শিক্ষা দিবার রীতি প্রবন্তিত করেন। সম্বৎসর পরে 
তাহার তবনে স্কুল সোসাইটার পাঠশাল! সকলের বীঁলকদিগের যখন পরীক্ষা 
ও পাঁরিতোধিক বিতরণ হইত, তখন বালকর্দিগের সহিত বালিকারাও 
আসিয়া পুরস্কার লইয়া যাইত। 

এইরূপ কয়েক বৎসর যায়। কিন্তু বালকদিগের সহিত বালিকাদিগকে 
শিক্ষা! দেওয়া অনেক সভ্যের অভিপ্রেত হইল না।: এই বিষয়ে যে বিচার 
উপস্থিত হইল, তাহার ফলম্বরূপ ১৮১৯ সালে বাণ্তিম্ত মিশন সোমাইটার 



অষ্টম পরিচ্ছদ ১৭১ 

একক্ন সভ্য ভারতীয় নারীগণের দুর্দশ।ও শিক্ষার আবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়া 
এক নিবেদন-পত্র বাহির করিলেন। সেই নিবেদন-পত্রের ছারা উত্তেজিত 
হইয়। 11. 1:2%900, 250 062100615 961017581 নামক ততৎকাল-প্রসিদ্ধ 

বিছ্যালয়ের মহিলাগণ একজ্র হইয়। ভারতে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলনের জন্ত এক সভা 
স্থাপন করিলেন; তাহার নাম হইল-_-“'ঢ620916 ]0677116 9০০160”1 এই 

সভার মহিলা! সভ্যগণ কলিকাতার নানাস্থানে বালিক1 বিষ্ভালয় স্থাপন করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। রাধাকাস্ত দেব ইহাদের উৎ্সাহ-দাতা হইলেন ; এবং নিজে 
দন্্রীশিক্ষা বিধায়ক” নামে একখানি পুস্তিক1 রচনা করিয়া তাহাদের হস্তে অর্পণ 
করিলেন। এইরূপে কয়েক বৎসর কাধ্য চলিল। ১৮২১ সালে স্কুল 
সোসাইটার কতিপয় মহিলা-সভ্যের প্ররোচনায় ইংলগ্ডের 31165 200 
ঢ০:9180) 9০1১0০19০9০165-র সভ্যগণ কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয় কুমারী কুক 

(0155 0০০৮০) নামী এক শিক্ষিতা মহিলাকে এদেশে প্রেরণ করিলেন। 
কুমারী কুক ১৮২১ সালে নবেম্বর মাসে এদেশে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু 
তিনি আসিয়। দেখিলেন যে, স্কুল সোসাইটার সভ্যগণের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত 
হওয়াতে উক্ত সভ। তাঁহার ভরণ পোষণের ভার গ্রহণে অসমর্থ । এই বিপদে 
চার্চ মিশনারি সৌসাইটার সভ্যগণ অগ্রসর হইয়! কুমারী কুকের ভার গ্রহণ 
করিলেন। উক্ত মিশনের অধীন থাকিয়া তিনি উৎসাহের সহিত স্বীয় অবলম্বিত 
কার্ধ্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন । 

তিনি কাধ্যারস্ত করিবার অগ্রে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষাতে মনোনিবেশ 
করিলেন। যখন মনোযোগ সহকারে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতেছেন, তখন 
একদিন শিশুদের বাঙ্গাল! শুনিবাঁর জন্য স্কুল সোসাইটার স্থাপিত কোনও 
পাঠশালাতে গিয়া দেখেন একটি বালিকা পাঠশালার দ্বারে দীড়াইয়া 
কাদিতেছে, গুরুমহাশয় তাহাকে বালকদিগের সহিত পড়িতে দিবেন 

না। অনুসন্ধানে জানিলেন সে বালিকাটির ভ্রাতা এ পাঠশালে পড়ে; শিশু 
বালিকাটি স্বীয় ভ্রাতার সহিত পড়িবার জন্য গুরু মহাশয়কে মাসাধিক কাল 
বিরক্ত করিতেছে । কুমারী কুক সেই বালিকার মাতার ও পাড়ার অপরাপর 
মহিলাদিগের সহিত দেখা করিলেন! অনেক কথোপকথনের পর সেই 

পাড়াতে বালিকাবিদ্যালয় খোলা স্থির হইল। অল্পদিনের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন 
স্থানে ১০টি বিদ্যালয় স্থাপিত হইল এবং ন্যুনাধিক ২৭৭টি বালিকা শিক্ষা করিতে 
লাগিল। কুমারী কুক ছুই বংসর এই ভাবে কাজ করিলেন। অবশেষে তিনি 
01. ৬1150) উইলসন নামক একজন মিশনারি সাঙ্ছেবের সহিত পরিণত 
ইইলেন। বিবাহের পরেও তিনি স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে রত্ত রহিলেন বটে, কিন্ত 
আর পূর্বের হ্যায় সময় দিতে পারিতেন না। এই অভাব দূর করিবার অন্ত 
কলিকাতার কতিপয় ভন্র ইংরাঁজ-মহিলা সমবেত হইয্া তদদানীস্তন গবর্ণর 
জেনেরাঁল লর্ড আমহার্টের পত্রী লেডী আমহাষ্টকে আপনাদের অধিনেত্রী 



৯৭২ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 

করিয়া স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি-বিধানার্থ বেঙ্গল লেডীস্ সোসাইটী ( টলাগ] 
[.89165' 9০০৪ে ) নামে এক সভা স্থাপন করিলেন । এই সভার 

সভ্যগণের উৎসাহে ও যত্বে নানা স্থানে বালিকা-বিদ্যালয় সকল, মাসি 

হইতে লাগিল। অল্পকালের মধ্যেই ইহারা সহরের মধ্যস্থলে একটি প্রশন্ত 
স্কুলগৃহ নির্মাণ করিবার সংকল্প করিলেন। কিছুকাল পরে মহিলাগণ মহা 
সমারোহে গৃহের ভিত্তিস্থাপন পূর্বক গৃহনিশ্বাণে প্রবৃত্ত হইলেন। এ 
গৃহ নিশ্বাণকাধ্যের সাহায্যার্থ রাজা বৈদ্যানীথ বিংশতি সহশ্র মুদ্রা দান 
করিয়াছিলেন। ইহাতেই প্রমাণ, স্্রী-শিক্ষা। প্রচলন বিষয়ে মহিলাগণ এদেশীয় 
অনেক ভদ্রলোকের উৎসাহ ও আন্গকুল্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

বেঙ্গল লেভীস্ সৌসাইটী বহুব্সর জীবিত থাকিয়া কাঁধ্য করিয়াছিল। 
এমন কি ১৮৩৪ সালে আডাম সাহেব বঙ্গদেশের শিক্ষার অবস্থা বিষয়ে যে 

রিপোর্ট প্রদান করেন, তাহাতে কলিকাতা ব্যতীত শ্রীরামপুর, বর্ধমান, 
কালনা, কাটোয়া, কৃষ্ণনগর, ঢাকা, বাখরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, মুরশিদাবাদ ও 
বীরভূম প্রভৃতি স্থানে ১৯টি বাঁলিকাবিগ্ঠালয় ও প্রায় ৪৫০টি বালিকার 
উল্লেখ দেখা যায়; এবং এ সকল বিছ্যালয়ের অনেকগুলি লেডীস্ সোসাইটীর 
সভ্য মহোদয়াগণের উৎসাহে স্থাপিত বলিয়া উল্লিখিত হয়। কিন্তু এই সকল 
বাঁলিকা-বিদ্যালয়ের অধিকাংশ শ্রীষ্টীয় মহিলা'দিগের স্থাপিত ও শ্রীষ্টীয় ধর্ম গ্রচার 
কার্যের অঙ্গীভূত ছিল। 

সাম্প্রদায়িক-ধর্ম-শিক্ষাবিহীন শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে বালিকাবিগ্যালয় স্থাপন 
বীটন সাহেব সর্বপ্রথমে করেন। সে কাধ্যের প্রতিষ্ঠা ১৮৪৯ সালে হয়; 
তাহার বিবরণ অগ্রে দিয়াছি। বাটনের বাঁলিকাবিগ্ালয় স্থাপিত হইলেই 

বারাসাত, কষ্চনগর প্রভৃতি মফঃশ্বলেরও অনেক স্থানে বালিকা-বিদ্যালয় 
স্থাপিত হইতে লাগিল। 

এই স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন লইয়া কলিকাঁতার হিন্দ-সমাজে মহা আন্দোলন 
উপস্থিত হইল। মর্দনমোহন তর্কালঙ্কার স্ত্রী-শিক্ষার বৈধতা প্রমাণ করিবার 
জন্য যে কেবল গ্রন্থ রচনা! করিলেন তাহা নহে, স্বীয় কন্ঠাকে নবপ্রতিষ্ঠিত 

বিগ্ভালয়ে ভর্তি করিয়া দ্িলেন। তৎকালীন ব্রাহ্মপমাজের নেতা দেবেন্ত্রনাথ 
ঠাকুর এবং রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবন-স্থহৃদগণ 
স্বীয় স্বীয় ভবনের বালিকাপ্রিগকে বিগ্ভালয়ে পাঠাইতে লাগিলেন । স্ত্রীশিক্ষা লইয়া 
সমাজ মধ্যে নানা আলোচনা উপস্থিত হুইল'। “কন্যাপ্যেবং পালনীয়! 
শিক্ষণীয়াতিযত্বতঃ” মহানির্ববাণ তন্ত্রের এই বচনালম্কত নবপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের 
গাড়ি ষখন রাজপথে বাহির হইত, তখন লোকে হা করিয়া তাকাইয়া 
থাকিত ও নানী কথ! কহিত; এবং স্থকুমারমতি শিশু বালিকাদ্দিগকে উদ্দেশ 
করিয়া কত-অভক্র কথাই কহিত। লোকে বলিতে লাগিল-_“এইবার কলির 
বাকি ঘা ছিল হইয়া গেল! মেয়েগুলো কেতাব ধরলে আর কিছু বাকি 
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থাকবে না” নাটুকে রামনারায়ণ রসিকতা করিয়া! বাবুদের মজলিসে বলিতে 
লাগিলেন ;_-“বাপ্রে বাপ মেয়েছেলেকে লেখা পড়া শেখালে কি আর রক্ষা 
আছে! এক “আন” শিখান্যাই রক্ষা নাই ! চাল আন, ডাল আন, কাপড় 
আন করিয়া অস্থির করে, অন্ত অক্ষরগুলে! শেখালে কি আর রক্ষা আছে!” 
লোকে শুনিয়! হা হাঁ করিয়! এক গাল হাসিতে লাগিল। বঙ্গের রসিক 

কবি ঈশ্বর গ্প্তও ভবিস্বঘ্ধাণী করিলেন :-_- 
“যত ছু'ড়ীগুলো৷ তুড়ী মেরে কেতাব হাতে নিচ্চে যবে, 
এ ৰি শিখে, বিবী সেঙ্গে, বিল'তী বোল কবেই কবে; 
আর কিছু দিন থাকরে ভাই ! পাবেই পাবে দেখতে পাবে, 
আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী, গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে ।” 

বীটনের বালিকাবিগ্ঠালয় স্থাপিত হওয়াতে যেমন সমাঁজমদ্যে সমাজ 

সংস্কারের আন্দোলন উপস্থিত হইল এবং কীটন দেশীয় শিক্ষিতদলের প্রিয় 

হইলেন, তেমনি রাজনীতি বিষয়ে এক মহা আন্দোলন উঠিল তাহাতে 

তিনি তাহার স্বদেশয়গণের অগ্রির হইয়! পড়িলেন। এই আন্দোলন অনেক 

পরিমাণে পরবর্তী সময়ের ইলবার্টবিলের আন্দোলনের অনুরূপ ছিল। 

ধ& আন্দোলনের প্রকৃতি বুঝিবার নিমিত্ত পূর্ব ইতিবৃত্তের কিঞ্চিৎ উল্লেখ 

আবশ্তাক । 

১৭৬৫ সাল হইতে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িস্তার দেওয়ানী 
কার্যের ভার ইংরাঁজদিগের প্রতি অপিত হইলে, বহু বৎসর ধরিয়া 

ফৌজদারী কার্ধোর ভার মুসলমান নবাবের হন্তেই ছিল। ইহাতে 

রাজকার্যের স্থশৃঙ্খলা না হইয়া ঘোর বিশৃঙ্খলাই উপস্থিত হয়। ক্রমে সে 

নিয়ম রহিত হইয়া বিচারকাধ্যের সুশৃঙ্খল বিধানের জন্ত কলিকাতাতে 

সুপ্রিমকোর্ট স্থাপিত হয়; এবং দেওয়ানী আদালতের ন্যায় নানা স্থানে 

ফৌজদারী আদালত স্থাপিত হয়। মফন্বলে কোম্পানির ফৌজদারী আদালত 

স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু মফস্বলবাসী ইংরাজগণকে তাহার অধীন কর! হইল 

না। তাহারা নামতঃ সুপ্রিমকোর্টের এলাকাধীন রহিলেন ; কিন্তু কাধ্যতঃ 

নিরগ্কুশ হইয়। রহিলেন। ইহার ফল কি হইল সকলেই তাহা অবগত আছেন। 

মফম্বলবাসী ইংরাজগণের অত্যাচার প্রজাকুলের অসহ্ হুইয়া উঠিতে লাগিল । 

নদীক্স, যশোহর প্রভৃতি জিলাতে নীলকরগণ যথেচ্ছাচারী দুর্দান্ত রাজার গ্ভায় 

হইয়! উঠিলেন। অথচ সে অত্যাচার নিবারণের উপায় রহিল না । অত্যাচারী 

ইতরণঙ্গগণ আপনাদ্দিগকে কোম্পানির ফৌজদারী আদালতের বাহিরে ক্লাখিয়া, 

ক্থপ্রিমকোর্টের দোহাই দিয়া, শ্বচ্ছন্দে বিহার করিতে লাগিলেন। ১৮৪৯ 

সালের পুর্বে এই সকল অত্যাচার এতই অসহ হইয়া উঠিয়াছিল যে, ইংরেজ 

কর্মচারীদিগের ও কোম্পানির কর্তৃপক্ষের মধ্যে অনেকে এই অনিষ্টকর নিয়ম 
রহিত করবার জন্ত নৃতন রাজবিধি প্রণয়নের পরামর্শ দিতে লাগিলেন। 
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লিপি প্রস্তুত করিলেন। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই :__ 
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পাঠক্গণ দেখিতে পাইতেছেন তদানীন্তন ইংরাঁজগণ যে কেবল এদেশবাসী 
অসহায় কৃষ্ণবর্ণ প্রজাকুলের প্রতিই অত্যাচার করিতেন তাহা নহে। 
তাহাদের অত্যাচার হইতে কোম্পানির জুডিশিয়াল অফিসারদিগকেও বাচান 
আবশ্যক হইয়াছিল। 

যাহা হউক এই চারিটি আইনের পাঙুলিপি গবর্ণর জেনারেলের ব্যবস্থাপক 
সভাতে উপস্থিত হইব মাত্র এদেশবাসী ইংরাজগণ ইহাদের (81901 4০০) 
“কাল। আইন” নাম দিয়া, তদ্দিকদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। 
তাহাদের সম্পাদিত সংবাদ-পত্র সকলে এ চারি আইন প্রণেতাদিগের প্রতি 
অভদ্র গালাগালি বর্ষণ চলিতে লাগিল। বীটন তীহাদদের উপহাস, বিদ্রুপ ও 
আক্রোশের লক্ষ্যস্থলে পড়িলেন। ইংরাজগণ কলিকাতাতে এর মহাসভা 
করিয়! পালিয়ামেণ্টের নিকট আবেদন করা স্থির করিলেন; এবং এদেশে ও 
ইংলগ্ডে এ আন্দোলন চালাইবার জন্য কতিপয় দিবসের মধ্যে ছয়ত্রিশ হাজার 
টাক! সংগ্রহ করিলেন। 

আন্দোলনে দেশ কাপিয়া যাইতে লাগিল। এদেখীয়দিগের পক্ষ হইয়। 
ব্লিবার কেহই ছিল না। তাহাদের পক্ষ গুছাইয়া বলিতে পারে এমন সংবাদ 
পত্রই ছিল না। এদেশীয়গণ নীরবে বাদ-বিতগ্ শুনিতে লাগিলেন; এবং সদাশয় 
রাজপুরুষগণের মুখাপেক্ষা করিয়া রহিলেন। কেবল একমাত্র রামগোপাল 
ঘোঁষ উক্ত আইনগুলির পক্ষ হইয়া লেখনী ধারণ করিলেন। তাহার বিবরণ 
রামগোপালের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিতে দেওয়া গিয়াছে । 

অবশেষে আন্দোলনকারী ইংরাজগণের অভীষ্টইপুর্ণ হইল। ইংলগ্ের 
কর্তৃপক্ষের আদেশে কালা আইনগুলি ব্যবস্থাপক সভা৷ হইতে অন্তহিত হইল। 
মফন্বলবাসী ইংরাজগণ আরও নিবস্কুশ হইয়া উঠিলেন। নীলকরদিগের 
অত্যাচারে শত শত প্রজার প্রাণ পিষিয়া যাইতে লাগিল । 

অতিরিক্ত শ্রম, অতিরিক্ত চিন্তা ও এই সকল আন্দোলন জনিত 
উত্তেজনাতে মহাত্বা বীটনের আফু সংকীর্ণ করিয়া আনিল। তিনি ১৮৫১ 
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সালের ১২ আগষ্ট ভবধাম পরিত্যাগ করিলেন। কলিকাতা! লোয়ার সাকুলার 
রোডস্থ নূতন সমাধিক্ষেত্রে তাহার দেহ সমাহিত রহিয়াছে । 

কালা আইনের বিরোধী ইংরাজগণ জয়যুক্ত হইলেন ; যে অন্দোলনের 
ঝড় উঠিয়াছিল তাহা থামিয়া গেল; মহামতি বীটন পরলোক গমন করিলেন ; 
কিন্তু দেশীয় শিক্ষিতদলের মনে একট] গভীর অসন্তোষ থাকিয়! গেল। একতা 
ও আন্দোলনের দ্বারা কি হয় তাহ] তাহারা চক্ষের উপরে দ্েখিলেন। 

ইংরাজগণ তাহাদের চীৎকার-ধবনিতে কিরূপে ভূবন কাপাইয়া তুলিলেন, 
কিরূপে দেখিতে দেখিতে শত শত ব্যক্তি একত্র হইলেন, কিরূপে দেখিতে 
দেখিতে ৩৬ হাজার টাকা তুলিলেন, এ সমুদয় যেন ছায়াবাজীর গ্তাঁয় তাহাদের 
নয়নের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হইল ।: রামগোপাল ঘোষ ইংরাজদিগের অবলম্িত 
নীতির প্রতিবাদ করাতে এপ্রি-হট্টিকালচরল সৌসাইটাতে কিরূপে তাহাকে 
অপমানিত হইতে হইল তাহাও সকলে অবগত আছেন। অনেকে সেই 
অপমানে আপনাদ্িগকে অপমানিত বৌধ করিলেন। এই সকল কারণে 

ত দলের মধ্যে রাজনীতির আন্দোলনের জন্য সম্মিলিত হইবার বাসন! 
প্রবল হইল । তাহার] বুঝিলেন স্বদেশের হিতের জন্য সমবেত হওয়া আবশ্যক । 
সে সময়ে দেশীয় শিক্ষিত দলের মধ্যে ছুইটি সভা ছিল; প্রথমটি দ্বারকানাথ 
ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত 82789] [,91301,01075 48900120107 বা বঙ্গদেশীয় 

জমিদার সভা । কলিকাতাঁর অনেক ধনী ব্ক্তি ইহার সভ্য ছিলেন। কিন্তু 
দ্বারকানাথ বাবুর মৃত্যুর পর ইহ1 এক প্রকার মৃত্যু দশায় পড়িয়াছিল। দ্বিতীয় 
সভাটির উল্লেখ অগ্রেই করিয়াছি, তাহা জর্জ টমসনের প্রতিষ্ঠিত নব্যবঙ্গের 
“ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটা”। এরূপ প্রশ্ন উঠিল, উভয় সভাকে মিলিত কর। 
যায়কি না? রামগোপাল ঘোষ, দ্িগ্থর মিত্র, প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তির 
উদ্যোগে ও উৎসাহে অবশেষে এ সম্মিলন কার্য সমাঁধা হইল। ১৮৫১ সালের 
৩১ অক্টোবর এক সাধারণ সভা আহত হইয়া, উক্ত উভয় সভ1 সম্মিলিত করিয়া 
বর্তমান “ত্রিটিশ ইয়ান এসোদিয়েশন” স্থাপিত হুইল। তাহার প্রথম 
কমিটার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই জানা যাইবে &ঁ সভার উদ্ভোগকারিগণ কিরূপ 
সকল অেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে সমবেত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উক্ত 
সভার প্রথম কমিটাভূক্ত ব্যক্তিগণের নামের তালিকা নিয়ে দিতেছি :-_ 

রাজা রাধাকান্ত দেব--সভাপতি। রাজা কালীকুষ্ণ দেব_-মহ সভাপতি। 
রাজা সত্যশরণ ঘোষাল । বাবু হরকুমার ঠাকুর । 
বাবু প্রসন্নকূমার ঠাকুর । বাবু রমানাথ ঠাকুর । 
বাবু জয়রুষণ মুখোপাধ্যায় | বাবু আশুতোষ দেব। 
বাবু হরিমোহন সেন। বাবু রামগোপাল ঘোষ। 
বাবু উমেশচন্দ্র দত্ব-_(রামবাগান)। বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ । 
বাবু জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়। বাবু প্যারী টা মিত্র । 



১৭৬, রামতন্ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ 

বাবু শভুনাথ পণ্ডিত। বাবু দেবেন্্রনাথ ঠাকুর--সম্পাদক। 
বাবু দিগন্বর মিত্র_-সহ সম্পাদক । 

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা এই যুগের একটি প্রধান ঘটন]। 
সভাটি স্থাপিত হইবামাত্র ইহার শক্তি সকলেই অস্নুভব করিতে লাগিলেন। 
ইংরাজ রাজপুরুষগণ দেখিলেন দেশীয় সমাজের শীর্ষস্থানীয় বাক্তিগণ 
আপনাদের অভাব গভর্ণমেণ্টের গোচর করিবার জন্য এবং দেশীয়গণের স্বত্ব ও 

অধিকার রক্ষা করিবার জন্য বদ্ব-পরিকর হইয়াছেন। এদেশীয়দিগের প্রতি 
তাহাদের যে উপেক্ষার ভাব ছিল তাহা তিরোহিত হইতে লাগিল । দেশের 
লোকেও জানিল, তাহাদের হইয়া! বলিবার জন্য লৌক দীড়াইয়াছে। স্ৃতরাং 
সকল শ্রেণীর লোকের দৃষ্টি এই নব-প্রতিষ্ঠিত সভার দিকে আকৃষ্ট হইল। 
লোকে আশার নয়নে ইহাকে দেখিতে লাগিল। একথা এখানে মুক্তকণ্ঠে 
স্বীকার করিতে হইবে যে, ব্রিটিশ ইওিয়ান এসোসিয়েশন সে সময়ে সে আশা 
প্রচুর পরিমাণে পুর্ণ করিয়াছেন। যখন দেশের লোকের হইয়া! বলিবার কেহই 
ছিল না, তখন তাহারাই একমাত্র মুখপাত্র ছিলেন । লোকের হ₹ইয়! বলিবার ও 
তাহাদিগকে সর্বববিধ রাজকীয় অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহাদেরই 
একমাত্র শক্তি ছিলেন। স্ৃতরাৎ এই সভার প্রতিষ্ঠা সর্ববশ্রেণীর মনে হর্ষ 
ও আশার সঞ্চার করিল। 

১৮৫১ সালের এপ্রিল মাসে লাহিড়ী মহাশয় বর্ধমানে গেলেন বটে, 
কিন্তু সেখানেও বহুদিন সুস্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না। কয়েক 

মাসের মধ্যেই তাহার উপবীত পরিত্যাগের গোলোযোগ উপস্থিত হইল। তাহার 
উপবীত পরিত্যাগ সম্বন্ধে দুই প্রকার কিন্বদন্তী প্রচলিত আছে ।. প্রথম, 
তিনি কষ্ণনগরের বাটাতে তাহার জননীর সাম্বংসরিক শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন 
করিতেছিলেন, এমন সময় একটি বালক দূরে দীড়াইয়া বলিতেছিল,_- 
“এদিকে ত বল হয় কিছু মানি না, ওঁদকে শ্রাদ্ধ কর্তে বসা হয়েছে, 
পৈতাটি বেশ ঝুল্চে, বামনাই দেখান হচ্ছে।” এই বাকাগুলি লাহিড়ী 
মহাশয়ের কর্ণগোচর হইলে তিনি মন্মাস্তিক লজ্জা পাইলেন। এঁ বালকের 
বাক্যগুলি তাহার অন্তরে শেলসম বিদ্ধ হইল। বাক্য ও কার্যের একত। 
ধাহার জীবনের মৃহামন্ত্ব ছিল, তাহার "পক্ষে এই ব্যঙ্গোক্তি কি 
ক্লেশকর হইবার সম্ভাবন! ! এই ঘটনা হইতেই উপবীত পরিত্যাগের সংকল্প 
তাহার মনে উপস্থিত হয় । 

দ্বিতীয় ;--১৮৫১ সালের পুজার ছুটার সময় "লাহিড়ী মহাশয় 
নৌকাধোগে কতিপয় বন্ধুসহ গাজিপুরে গমন করিতেছিলেন। তীহার প্রিয়বন্ধু 
রামগোপাল ঘোষ তখন গাজিপুরে বান করিতেছিলেন। তাহার নিমন্ত্রণে, 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্যই, তীহারা গমন করিতেছিলেন। 
পথিমধ্যে নৌকার মাল্সাদিগের দ্বারাই পাকাদি ফাঁধ্য করাইয়া আহারাদি 



অষ্টম পরিচ্ছেদ ১৭? 

চলিতেছিল। একদিন সহচরদিগের মধ্যে একজন কৌতুক করিয়া বলিলেন-_ 
«এদিকে ত মাল্লাদের হাতে খাইতেছি, অথচ পৈতাটা রাখিয়া ক্রহ্মপ্য 
দেখাইতেছি, কি ভগ্ডামিই করিতেছি!” বাক্যগুলি কৌতুকচ্ছলে কথিত 
হইল বটে, কিন্তু তাহা লাহিড়ী মহাশয়ের চিত্তে বিষম গ্লানি উপস্থিত করিল। 
তিনি তৎপুর্ধবে আপনার উপবীতটি নৌকার ছত্রীতে ঝুলাইয়। রাখিয়াছিলেন 
তাহ! আর গ্রহণ করিলেন না। 

উভয় বিবরণের মধ্যে কোনও বিবাদ দুষ্ট হইতেছে না। ইহা সম্ভৰ 
যে, গাজিপুর যাত্রার পূর্ধে তিনি জননীর সাঘ্বংসরিক শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন 

করিবার জন্য কৃষ্ণনগরে গমন করেন। সেখানে পূর্বোক্ত বালকটির 
বিদ্রপোক্তি শুনিতে পান। তাহা হইতেই উপবীত পরিত্যাগের সংকল্প 
তাহার অন্তরে উদ্দিত হয়। তৎপরে গাজিপুর যাত্রাকালের ঘটনাটি ঘটে, 
তাহাতে সেই সংকল্পকে পৃঢ়ীভূত করে। এরূপ একটি গুরুতর পরিবর্তন যে 
একদিনে ঘটিয়াছিল, তাহ! মনে হয় না। তাহা জীবনের অনেক দ্দিনের 
সংগ্রামের ফল। আরও অনেকের জীবনে এই প্রকার ভাবেই এইরূপ 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে। নুতরাং ইহার জীবনেও সেই প্রকার ঘটিয়া থাকিবে 
তাহাতে আর বিচিত্র কি? 

যাহা হউক তিনি যখন উপবীত পরিত্যাগ করিয়া বর্ধমানে প্রতিনিবৃত্ত 

হইলেন, তখন এই ব্যাপার লইয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। 
হিন্দুসমাজের লোকে দলবদ্ধ হয়! তাহার ধোপা নাপিত বন্ধ করিল দাসদাসীগণ 
তাহাকে পরিত্যাগ করিল। তীহার দ্বিতীয় পুত্র নবকুমার তখন শিশু, 
তৎপুর্বব চৈত্র মানে কলিকাতা মহরে তাহার জন্ম হইয়াছিল। সেই শিশুপুত্রের 
রক্ষণাবেক্ষণ ও সংসারের সমুদয় কাধ্য নির্বাহের ভার তাহার বালিক। পত্বীর 
উপরে পড়িয়া গেল। যিনি অপরের ক্লেশ একটু সহিতে পারিতেন না, সেই 
লাহিড়ী মহাশয় যে স্বীয় পত্বীর ক্লেশ দেখিয়! অস্থির হইয়া উঠিবেন, তাহাতে 
আশ্চর্য কি? তিনি জল বহা, কাঠ কাটা, বাজার করা প্রভৃতি ভূত্যের 
সমুদয় কাজ নিজেই নির্বাহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে এক দিনের 
জন্ত ক্লান্তি বোধ করিতেন না; অথব1 লোকের প্রতি বিরক্তি বা বিদ্বেষ প্রকাশ 
করিতেন না। শ্রমের অন্ন স্থখেই আহার করিতেন; এবং অহরহঃ স্বকর্তব্য 
সাধনে মনোযোগী থাকিতেন। কিন্তু লোকের নির্যাতনের সমুদয় ভার বিশেষ 
ভাবে তাহার পত্বীর উপরেই পড়িত। পাড়ার অক্ঞ স্ত্রীলোকদ্িগের অবজ্ঞাস্থচক 
বাক্যে ও আত্মীয় স্বজনের আর্ভনাদে তিনি অস্থির হইয়া উঠিতেন। 
তাহার মনস্তাপ দেখিয়! লাহিড়ী মহাশয় ক্ষুপ্রচিতে বাস করিতে লাগিলেন। 

লাহিড়ী মহাশয় ঘরে বাহিরে যেন প্রজ্জলিত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে 
বাস করিতে লাগিলেন ওদিকে কঞ্চনগরে এই উপবীত-ত্যাগের কথা 
প্রচারিত হইয়া সেখানেও মহা আন্দোলন উপস্থিত করিল। সেখানে 
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সমাজের লোক রামতন্থ বাবুকে হাতের কাছে না পাইয়া তাহার বৃদ্ধ পিতা সাধু 
রামরু্ণকে উত্যক্ত করিয়া তুলিল। বিন! অপরাধে ত্াহাকেও অনেক নির্ধ্যাতন 
সহ করিতে হইল। তীহার স্বভাব-নিহিত ধর্মা্গরাগবশতঃ তিনি উগ্রভার 
ধারণ করিলেন ন!; পুন্্কে শাস্তি দিবার পরামর্শ করিলেন ন!; বা তাহার 
প্রতি বল-প্রয়োগের অভিসন্ধি করিলেন না; কিন্তু মরমে মরিয়া মৌনী 
হইয়া রহিলেন। বহুদিন পরে লাহিড়ী মহাঁশয় যখন আমাদের নিকট 
তাহার পিতার এই সময়কার ভাবের বর্ণনা করিতেন, তখন দর দর ধারে 
ছুই চক্ষে জলধারা বহিত। বস্ততঃ বলিতে কি আমরা তাহাতে একসঙ্গে 
পিতৃভক্তি ও নিজের বিশ্বাসাছুসারে কাধ্য করিবার সাহস উভয় যে 
প্রকার সম্মিলিত দেখিয়াছি, তাহা জীবনে ভূলিবার নহে । 

বর্ধমানের আন্দোলন বশতঃই হউক অথবা শিক্ষাবিভাগের বন্দোবস্ত 
বশতঃই হউক একবৎসরের অধিক কাল তিনি বর্দমানে থাকেন নাই। 
১৮৫২ সালে তিনি বালি-উত্তরপাড়ার ইত্রাজী স্কুলের হেড মাষ্টার হইয়া 
আসিলেন। 

উত্তর পাড়াতে আসিয়া তাহার সামাজিক নির্যাতনের ক্লেশের কিঞ্চিৎ 
লাঘব হইল। তীহাঁর কলিকাতাবাসী বন্ধুগণ নানা প্রকারে তাহাকে সাহায্য 
করিতে লাগিলেন। ইহাদের মধ্যে স্বগায় ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের 
নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য । বিদ্যাসাগর মহাঁশয় আজ পাচক ত্রাঙ্গণ 
পাঠাইলেন ; কাল পলাইয়1 গেল। তিনি আবার পাচক যোগাড় করিয়া 
পাঠাইলেন। ভৃত্যের পর ভূত্য পলাইতে লাগিল; বিদ্যাসাগর মহাশয় 
আবার পাঠাইতে লাগিলেন। এতত্ডিন্ন গারস্থ্য সামগ্রী সকল কলিকাঁতাতে 
ক্রয় করিয়। নৌকাযোগে প্রেরণ করিতেন; বন্ধুকে কোনও অভাব অন্গভব 
করিতে দিতেন না। এইরূপে লাহিড়ী মহাশয়ের দিন এক প্রকাঁর কাটিয়া 
যাইত। উপবীত পরিত্যাগ করিয়া তিনি যখন নির্ধ্যাতন ভোগ করিতেছিলেন 
তখন হিন্দুমমাজের আত্মীয় স্বজনের কথা দুরে থাকুক, তাহার শিক্ষিত 
বন্ধুদিগের মধ্যেও অনেকে তাহাকে পুনরায় উপবীত গ্রহণের জন্য 
অস্থরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সেরূপ পরামর্শের প্রতি কোনও দিন 
কর্ণপাত করেন নাই। 

লাহিড়ী মহাঁশয় যখন উত্তরপাড়া স্কুলের প্রধান নিন রূপে প্রতিষ্ঠিত, 
তখন কলিকাতা সমাজের নব অভ্যু্য়ের দিন। তখন চারিদিকে ইংরাজী শিক্ষা 
ও স্ত্রীশিক্ষ্ বিস্তার হইতেছে; ব্রাক্মপমীজ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার 
দত্ত মহাশয়দ্য়ের নেতৃত্বাধীনে উদীয়মান শক্তিরূপে উঠিতেছে; এবং 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত বর্তমান গগ্য সাহিত্যের স্যত্রপাত 
করিতেছেন 1 ১৮৪৭ সালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের “বেতাল পঞ্চবিংশতি 
নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়? তাহাতে সুললিত বাঙাল! গণ্ভ রচনার সুত্রপাঁত হয়। 
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তৎপরে তিনি ১৮৪৮ সালে “বাজালার ইতিহাস,” ১৮৫০ সালে “জীবনচরিত” 
ও ১৮৫১ সালে “বোধোদয়” মুক্রিত ও প্রচারিত করেন। ১৮৫১ সালে ও 
১৮৫২ সালে অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত “বাহাবস্বর সহিত মানব-প্রকৃতির 
সম্বন্ধ বিচার” নামক গ্রস্থদ্য় প্রকাশিত হয়। পূর্বোক্ত গ্রন্থ সকল প্রচার 
দ্বার! বাঙ্গালা গ্যের এক নবযুগের অবতারণা হইল । বিশেষতঃ “বাহ্াবস্তর” 
প্রচার যুবকদলের মধ্যে এক নবভাঁবকে উদ্দীপ্ত করে। ইহার প্ররোচনাতে 
অনেকে নিরামিষ ভোজন আরভ্ত করেন; এবং সামাজিক নীতি ও চরিত্র 
সম্বন্ধে এক অভূতপুর্বব পরিবর্তন উপস্থিত হয়। 

বাস্তবিক অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় এই সময়ে ব্জগসমাজের নেতৃগণের 
মধ্যে একজন গ্রধান পুরুষ ছিলেন। 

, পার্ট 

অক্ষয়কুমার দত্ত 

ইং ১৮২০ সালের ১লা শ্রাবণ দিবসে নবদ্বীপের সন্নিহিত চুগী নামক গ্রামে 
অক্ষয়কুমারের জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম গীতান্বর দত্ত। উহার পিতা 
বিষয় ক্মোপলক্ষে কলিকাতার দক্ষিণ উপনগরবর্তা খিদ্িরপুর নামক স্থানে 
বাস করিতেন। অক্ষয়কুমার সপ্তম বর্ষ বয়সে গুরুমহাশয়ের পাঠশালাতে 
বি্যারস্ত করেন। তৎপরে দশম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ইনি খিদ্দিরপুরে নীত 
হন। সেখানে ইহার পিতা ও পিতৃব্যপুত্রগণ তৎকালপ্রচলিত রীতি 
অনুসারে ইহাকে পারসী ভাষাতে স্থশিক্ষিত করিবার প্রয়াস পান। কিন্তু শিশু 
অক্ষয়কুমার সে বিষয়ে অমনোযোগী হইয়া ইংরাজী শিক্ষার জন্য অত্যধিক 
ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাহার অভিভ।বকগণ প্রথমে 
কতিপয় ইংরাজী ভাষাবিজ্ঞ আত্মীয়কে অন্থরোধ উপরোধ করিয়া উক্ত ভাষা 

শিক্ষা বিষয়ে তাহার সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত করিলেন। তাহাতে তিনি 
আশাঙ্রূপ শিক্ষা করিতে না পারিয়া ছুঃখিত হুইলেন। অমূল্য সময় চলিয়া 
যাইতে লাগিল, অথচ পাঠে অল্পই উন্নতি দৃষ্ট হইতে লাগিল। অবশেষে বালক 
অক্ষয়কুমার ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবার জগ্ ছি'ড়িয়া৷ পড়িলেন; এবং 
খিদিরপুরে খ্বীষ্টীয় মিশনারিদিগের একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে, 
গুরুজনের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই তাহাতে গিয়া! ভর্তি হইলেন 
ইহাতে তাহার অভিভাবকগণ উৎকণ্ঠিত হইয়া তাহাকে কলিকাতাতে 
রাখিয়া! গৌরমোহন আট্যের প্রতিষ্ঠিত “ওরিয়েন্টাল সেমিনারি৮ ন্টমক স্কুলে 
ভঙ্তি করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। তখন তাহার বয্ংক্রম ১৬ বংসর হইবে। 

স্কুলে পদার্পণ করিয়াই দত্তজ মহাশয় শিক্ষা বিষয়ে আশ্চর্য অভিনিবেশ 
প্রদর্শন করিতে লাগিলেন তাঁহার জ্ঞানের বুভুক্ষা! যেন কিছুতেই মিটিত 
না। স্কুলের পাঠ্যগ্রস্থ ভিন্ন যেখানে যে কিছু জ্ঞাতব্য বিষয হাতে পাইছেন, 
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অতৃপ্ত ক্ষুধার সহিত তাহার উপরে পড়িতেন এবং তাহাকে অধিগত ন! 
করিয়৷ নিবৃত্ত হইতেন না । 

পরিতাপের বিষয় এই, অচিরকাঁলের মধ্যে পিতৃবিয়োগ হওয়াতে ইহাকে 
লেখা পড়া ছাড়িতে হইল । আড়াই বৎসর কি তিন বৎসরের অধিক কাল 
বিদ্যালয়ে থাকিতে পারেন নাই । তৎপরে একদিকে যেমন আরাধ্য জননীদেবীর 
ভরণপোষণার্থে অর্ধেপার্জন চেষ্টা ও তজ্জনিত দারিক্রের সহিত সংগ্রাম, 
অপর দিকে বন্ধু-বান্ধবের নিকট পুস্তকাঁদি সংগ্রহ করিয়া জ্ঞানোপার্জন 
চেষ্টা, ছুই এক সঙ্গে চলিল। বাস্তবিক কিরূপ ক্লেশে দিন যাপন করিয়া তিনি 
জ্ঞানোপার্জন করিয়াছিলেন তাহা ম্মরণ করিলে বিশ্মিত হইতে হয়। এই 
সময়ে তিনি যে যে বিষয় শিক্ষা করিতে আরস্ত করেন তন্মধ্যে সংস্কৃত ভাষা 
একটি । তিনি একাগ্রতার সহিত কতিপয় পণ্ডিতের নিকট পাঠ করিয়া সংস্কৃত 
ব্যাকরণে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন । 

তৎ্পরে কিছুদিন বহু দারিদ্র্যভোগ করিয়া ১৮৪০ সালে তন্ববোধিনী সভা 
কর্তৃক স্থাপিত তন্ববোধিনী পাঠশালাতে ভূগোল ও পদার্থবি্ভার শিক্ষকতা 
কাধ্য লাভ করেন। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাহাকে সঙ্গে করিয়া তত্ববোধিনী- 
সভার অধিবেশনে লইয়! যান এবং তীহারই উৎসাহে তিনি উক্ত সভার 
সভ্যশ্রেণীতূক্ত হইয়াছিলেন। তত্ববোধিনী পাঠশালায় শিক্ষকরূপে তিনি 
প্রথম মাসে ৮২ তৃতীয় মাসে ১০২ ও ততপরে ১৪২ টাকা করিয়া মাসিক 
বেতন পাইতেন। তদনন্তর ১৮৪৩ সালে, তত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত 
হইলে ইনি তাহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই তত্ববোধিনীর সংশ্রবই তাহার 
সর্ধববিধ উন্নতির মূল কারণ হইল | এতদ্বারা এক দিকে যেমন তাহার আয় 
বৃদ্ধি হইল, অপর দিকে তেমনি প্রশস্ত জ্ঞানের দ্বার তাহার নিকটে উন্মুক্ত 
হইল। এই সময়ে তিনি কিছুদিন মেডিকেল কালেজে অতিরিক্ত ছাত্ররূপে 
অধ্যয়ন করিয়া উদ্ভিদবিছ্, প্রাণিতত্ববিদ্যা, রাসায়নবিচ্যা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান 
প্রভৃতি বিষয়ে অনেক জ্ঞানলাভ করিগ়্াছিলেন। তত্ভিন্ন তিনি তত্ববোধিনী 
সভার সাহায্য ভূরি ভূরি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন । 
তত্ববোধিনীর সম্পাদন তার গ্রহণ করাতে যে মানুষ যে কার্যের উপযোগী যেন 
তাহার হস্তে সেই কার্যাই আসিল। ত্তিনি পদোন্নতি ও ধনাগমের বাসন! 
পরিত্যাগ পূর্বক নিজের ও দেশীয়গণের জ্ঞানোন্নতি সাধনে দেহ মন নিয়োগ 
করিলেন। তত্ববোধিনী বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা হইয়া দীড়াইল। 
তৎপুর্বেবে বঙ্গসাহিত্যের, বিশেষতঃ দেশীয় সংবাদগীত্র সকলের অবস্থা কি 
ছিল এবং অক্ষয়কুমার দত্ত সেই সাহিত্য-জগতে কি পরিবর্তন ঘটাইয়াছিলেন 
তাহা ম্মরণ করিলে, তাহাকে দেশের মহোপকারী বন্ধু না বলিয়া 
থাক যাঁয় না। “রসরাজ”, “যেমন কশ্ব তেমনি ফল” প্রভৃতি অঙ্লীলভাষী 
কাগজগুলি ছাড়িয়া দিলেও “প্রভাকর” *৪ “ভাস্করের” ন্যায় ভদ্র ও 
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এশক্ষিত সমাজের জন্ত লিখিত পত্র সকলেও এমম সকল ব্রীড়াজনক 
বিষয় বাহির হইত, যাহা ভঙ্্ুলোকে ভদ্রলোকের নিকট পাঠ করিতে 
পারিত না। এই কারণে রামগৌপাঁল ঘোষ প্রভৃতি ভিরোজিওর শিশ্তগণ 
স্বণাতে দেশীয় সংবাদপত্র ম্পর্শও করিতেন. না। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্ত 
সম্পাদিত তত্ববোধিনী যখন দেখা দিল, তখন তাহারা পুলকিত হইয়! উঠিলেন। 
রামগোপাল ঘোষ একদ্রিন লাহিড়ী মহাশয়কে বলিলেন__“রা'হতঙ্গ ! রামতত্! 
বাঙাল ভাষায় গম্ভীর ভাবের রচনা দেখেছ? এই দেখ,” বলিয়া তন্ববোধিনী 
পাঠ করিতে দিলেন । 

১৮৪৩ সাল হইতে ১৮৫৫ সাল পধ্যস্ত অক্ষয় বাবু দক্ষতা সহকারে তত্ব- 
বোধিনীর সম্পাদন কাধ্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইতিমধ্যে অর্থোপার্জনের কত 
উপায় তাহার হস্তের নিকট আসিয়াছে, তিনি তাহার প্রতি দৃক্পাতও করেন 
নাই। এই কার্যে তিনি এমনি নিমগ্ন ছিলেন যে, এক এক দিন জ্ঞানালো- 
চনাতে ও তত্্ববোধিনীর প্রবন্ধ লিখতে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইয়া যাইত, 
তিনি তাহ অনুভবও করিতে পারিতেন না । 

এই কালের মধ্যে অক্ষয় বাবু আর একটি মহৎ কাধ্য সংসাধন করিয়া- 
ছিলেন, যে জন্য তাহার নাম ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তে চিরম্মরণীয় হইয়। থাকিবে । 
ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম অগ্রে বেদান্তধশ্ম ছিল। ব্রাহ্মগণ বেদের অভ্রান্ততাতে 
বিশ্বাস করিতেন। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় এই উভয়ের প্রতিবাদ করিয়া 
বিচার উপস্থিত করেন। প্রধানতঃ তীাহারই প্ররোচনাতে মহধি দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর উভয় বিষয়ে গভীর চিন্তায় ও শাস্ত্রাহছসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তাহার 
প্রকৃতি অগ্রে বর্ণন করিয়াছি, তিনি সহজে স্বীয় অবলম্বিত কোনও মত বা 
কাধ্যপ্রণালী পরিবর্তন করিতেন না । শীন্র কিছু অবলম্বন করিতেন না, করিলে 
শীঘ্র ছাড়িতেন না । আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে, ঈশ্ববীলোকে, বনু পরীক্ষার পর কর্তব্য 

নির্ণয় করিতেন; এবং একবার যাহ! নির্ণীত হইত তাহা হইতে সহজে 
বিচলিত হইতেন না। স্বৃতরাং তাহাকে বেদাস্তধর্দম ও বেদের অভ্রান্ততা 
হইতে বিচলিত করিতে অক্ষয় বাঁবুকে বহু প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল । ১৮৫০ 
সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বহু অন্থসন্ধান ও চিস্তার পর অক্ষয় বাবুর 
অবলম্িত মত যুক্তিসিদ্ধ জানিয়া, বেদীস্তবাদ ও বেদের অন্রান্ততা বাদ পরিত্যাগ 
করিলেন। তাহার সাহায্যে “ত্রাক্মধর্ম” নামক গ্রন্থ সংকলিত হইল ইহা চিরদিন 
মহধির ধর্মজীবনের পরিণত ফল স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে । যে ১৮৫২ সালের 
কথা কহিতেছি, তখনও এই মহা পরিবর্তন ব্রাহ্মসমাজকে ও সমগ্র ্বঙ্গদেশকে 
আন্দোলিত করিতেছে । তখনও দত্তজ মহাশয়. স্বীয় মতের জয় দেখিয়া 
মহোঁৎসাহে উদার, আধ্যাত্মিক, একেশ্বরবাদের মহানিনাদে তন্ববোধিনীর প্রবন্ধ 
সকলকে পুর্ণ করিতেছেন। 

ইহার পরেও অক্ষয় বাবু কয়েক বৎসয় রানের দণ্ডায়মান ছিলেন। 
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অধ্যে নর্থাল বিগ্ভালয় স্থাপিত হইলে কিছুদিনের জগ্ভ তাহার শিক্ষকতা! 
করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত তাহার প্রিয় তত্ববোধিনীর সংশ্রব একেবারে 
পরিত্যাগ করেন নাই। অবশেষে ১৮৫৫ সালের আধাঢ় মাসে সন্ধ্যার. গর 
এক দিন ব্রাঙ্গমমাজের উপাসনাঁতে উপস্থিত আছেন, এমন সময়ে হঠাৎ 
মুচ্ছিত হইয়! পড়িয়া যান। তখন অনেক যত্বে তাহার চৈতন্য সম্পাদিত হইল 
বটে, কিন্ত ছুই দিবস পরে একদিন তত্ববোধিনীর প্রবন্ধ লিখিতেছেন এমন 
সময়ে মস্তিষ্কের এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব জালা হওয়ায় লেখনী ত্যাগ করিতে 
বাধ্য হইলেন। তদবধি সে লেখনী আর ধারণ করিতে পারেন নাই। 

আশ্চর্য্য জ্ঞানস্পৃহা ! আশ্চরধ্য কাধ্যশক্তি ! ইহার পর এক প্রকার জীবন্মত 
অবস্থাতে থাকিয়াও তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। অধিক কি তাহার 
“ভাঁবতবর্ধীয় উপাদক সম্প্রদায়” নামক স্ুবিখ্যাত ও পাণ্ডিত্যপুর্ণ গ্রন্থ এই 
অবস্থাতেই সংকলিত। তাহার মুখে শুনিয়াছি তিনি প্রাতঃকালে, সুক্গিপ্ধ 
সময়ে শয্যাতে শয়ন করিয়া কোনও দিন এক ঘণ্টা কোনও দিন দেড় ঘণ্টা 
করিয়া মুখে মুখে বলিতেন এবং কেহ লিখিয়া লইত, এইরূগ করিয়া এ সকল 
মহাগ্রন্থ সংকলিত হইয়াছিল। 

জীবনের অবসাঁন কালে তিনি বালি গ্রামের গঙ্গাতীরবর্তী এক উদ্যান- 
বাটাতে থাকিয়। এইরপে গ্রন্থ রচনা করিতেন; এবং অবশিষ্ট কাল উত্ভিদ- 
তত্ত্বের আলোচনা ও সমাগত ব্যক্তিদিগের সহিত জ্ঞানাহ্থশীলনে কাটাইতেন। 
সেখানে বাঙ্গালা ১২৯৩ বা ইং ১৮৮৬ সালের ১৪ই জ্যেষ্ঠ তাহার দেহান্ত হয়। 

এদ্দিকে যে ১৮৫২ সালে লাহিড়ী মহাশয় উত্তরপাড়াতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, 

সেই সময়ে ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশনের স্থাপন, বঙ্গপাহিত্যের বিকাশ, 
তন্ববোধিনী পত্রিকার অভ্যুদয় ও ব্রাক্ষসমাজের মত-বিপ্লব কেবলমাত্র এই 
সকলই যে বঙ্গমমীজকে আন্দোলিত করিতেছিল তাহা নহে, আর একটি 
বিশেষ কারণে তখন কলিকাতা সমাজে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল । 
তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ ও যে শক্তিশালী পুরুষ তাহার নেতা হইয়াছিলেন, 
তাহার জীবনেরও কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া আবশ্যক বোধ হইতেছে। 

হীরা বুলবুল নামে এক প্রসিদ্ধ বারাঙ্গন! তখন কলিকাতা! সহরে বাস 
করিত। এ হীরা বুলবুল একজন পশ্চিম দেশীয় স্ত্রীলোক ছিল। হীরা সহরের 
অনেক ধনী ও পদস্থ লোকের সহিত সংস্ষ্ট হইয়াছিল । অনুমান করি ১৮৫২ 
সালের শেষে বাঁ ১৮৫৩ সালের প্রারস্ভে হীরা আপনার একটি পুত্রকে, 
(নিজ,গর্তজাত কি পালিত তাহ! জানি না,) তদানীত্তন হিন্দুকালেজে ভর্তি 
করিবার জন্য পাঠায়। ইহাতে বারাঙ্গনার পুত্রকে হিন্দুসস্তান বলিয়া কালেজে 
ভন্তি কর! হইবে কি না, এই বিচার উঠে। এরূপ শুনিতে পাই, তাহাকে 
ভপ্তি কর! হইবে কি না এই বিষয় লইয়া তদানীত্তন এডুকেশন কাউন্সিল ও 
হিন্দুকালেজের ম্যানেজিং কমিটার মধ্যে মততেদ ঘটে । সেই মতভেদ সত্বেও 
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বালকটিকে ভর্তি করাতে সহরের দেশীয় হিন্দু ভন্রলোকদিগের মধ্যে তুমুল 
আন্দোলন উপস্থিত হয়। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের. দত্ব-পরিবারের স্থবিখ্যাত 
বংশধর রাজেপ্জ দত্ত মহাশয় সেই আন্দোলনের সারথি হইয়া, এই ১৮৫৩ সালের 
শেষে বা ১৮৫৪ সালের প্রারস্তে, হিন্দু মেট্রপলিটান কালেজ নামে এক কালেজ 
স্থাপন করেন। সিন্দুরীয়াপটাস্থ স্থপ্রসিদ্ধ গোপাল মঞ্পিকের বিশাল প্রাসাদে 
এই কালেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতঃপুর্কে কাণ্চেন ডি. এল. রিচার্ডসম্ এডুকেশন, 
কাউন্সিলের সভাপতি মহামতি (কীটন ) বেখুন সাহেবের সহিত বিবাদ 
করিয়া গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগ হইতে অবস্ৃত হইয়াছিলেন। রাজেন্দ্র বাবু 
তাহাকে এ কাঁলেজের অধ্যক্ষ নিধুক্ত করিলেন । 

কাপ্তেন সাহেব বঙ্গদেশীয় সৈম্তবিভাগের কর্ণেল ডি. টি, রিচার্ডসনের পুত্র । 
তিনি ১৮১৯ সালে বঙগদেশীয় সৈম্তবিভাগে প্রবেশ করেন। ১৮২২ সালে তিনি 
একখানি কবিতাপুস্তক প্রকাশ করেন এবং কবিত্বখ্যাতি লাভ করেন। ১৮২৪ 
সালে স্বাস্থ্যের জগ্য ইংলণ্ডে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তৎপর বৎসর আর একখানি 
কাব্যগ্রস্থ প্রকাশ করেন; তাহাতে দেশে বিদেশে তাহার সুখ্যাতি বাহির হয় । 
১৮২৯ সালে বিলাতে থাকিয়া তিনি মাসিক পত্রিকাদি সম্পাদন দ্বারা আরও 
খ্যাতি লাভ করেন। তৎপরে এদেশে আগমন করেন। ১৮৩৬ সালে তিনি 
হিন্দুকীলেজের সাহিত্যাধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে ভারতীয় 
যুবকগণের পাঠোপধোগী কয়েকখানি কাব্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন। 
সে সময়ে ধাহারা তাহার নিকট ইংরাজী সাহিত্য পাঠ করিয়াছেন তীহারা 
আর সে কথা জীবনে ভূলিবেন না । কিন্তু কাপ্তেন সাহেবের স্বভাব চরিত্র 
সম্বন্ধে লোকে নানা কথা কহিত। এমন কি কখনও সেই বিষয় লইয়া 
কালেজের ছাজ্রেরাও উপহাঁস বিদ্রপ করিত। কাপ্তেন সাহেবের আর একটি 
দোষ ছিল, তিনি বড় বাবু ছিলেন) আয় ব্যয়ের সমতার প্রতি কখনও দৃষ্টি 
রাঁখিতেন না। ইহার ফল স্বরূপ খণজালে জড়িত হুইয়৷ পড়িয়াছিলেন। 
এই কারণে এডুকেশন কাউন্সিলের সভাপতি মহাত্মা বেখুনের 
মহিত তাহার বিবাদ উপস্থিত হয়। বেখুন তাঁহাকে সাবধান হইতে 
পরামর্শ দেন, কাপ্েন সাহেব তাহাতে বিরক্ত হইয়া কশ্শ পরিত্যাগ 
করেন। 

যাহা হউক কাঁপ্ডেন সাহেবকে অধ্যক্ষ করিয়া মহা সমারোহে হিন্দু 
মেট্রপলিটান কালেজের কাধ্যারভ্ত হয়। এই কালেজ কয়েক বৎসর মাত্র 
জীবিত ছিল; কিন্তু গ্রতিষ্ঠাকালে ইহা কলিকাতাস্থ হিন্দুসমাজকে প্রবলব্ূপে 
আন্দোলিত করিয়া্ছিল। শ্ব্গায় কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি পরবর্তী 
সময়ের অনেক খ্যাতনাম। ব্যক্তি ইহার ছাত্রদলে প্রবিষ্ই হইয়াছিলেন। ষে 
রাজেন্দ্র দত্ত বা কলিকাতাবাসীর স্থপরিচিত “রাজ! বাবু” এই কাধ্যের প্রধান 
সারথি ছিলেন, তাহার জীবনচরিত সংক্ষেপে বিবৃত হইল । 
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বাজেজ্দ দত্ত 

রাজের্জর দত্ত সপ্রসিদ্ধ অক্রুর দত্তের পরিবারে ১৮১৮ সালে জন্মগ্রহণ 
করেন। অল্প বয়সেই ইহার পিতা পার্ধতীচরণ দত্তের পরলোক হওয়াতে 
তাহার জ্যেষ্ঠতাত ুর্গাচরণ দত্ত তাহার অভিভাবক হন। ছুর্গীচরণ দত্ত মহাশয় 
তাহাকে সর্বাগ্রে ড্রমণ্ড সাহেবের স্থাপিত স্থপ্রসিদ্ধ একাডেমিতে ভর্তি করিয়া 

দেন। সেখানে ১০৮ পড়িয়া তিনি হিন্দুকীলেজে যান। সেখানে গিয়া 
রামতন্ু লাহিড়ী প্রভৃতি সমাধ্যায়ী ভিরোজিও শিষ্তাদলের সহিত তাহার পরিচয় 
ও আতীয়তা জন্মে। টসিউল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কিছুদ্দিন মেডিকেল 
কালেজের অতিরিক্ত ছাত্ররূপে সেখানকার উপদেশাদি শ্রবণ করেন। সেই 
সময় হইতেই ইহার চিকিৎসাবিদ্যার প্রতি বিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হয়; এবং বোধ 
হয় মনে মনে এই সংকল্পও জন্মে যে, চিকিৎসার দ্বারা লোকের ছুঃখহরণরূপ 
পরোপকারব্রতে আপনাকে অর্পণ করিবেন। বিষয়কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া 
কিছুদিন সওদাগর আফিসে বেনীয়ানের কাজ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু স্বীয় 
অভীষ্ট কর্তব্যপথ হইতে কিছুতেই ইহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই ॥ 
এই সময়ে পরলোকগত স্তৃপ্রসিদ্ধ ভাক্তার ছুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 
সহিত সমবেত হইয়া স্বীয় ভবনে একটি এলোপ্যাথিক ওঁধধালয় স্থাপন 
করিয়া দীন দরিদ্রের চিকিৎসা ও ওধধ বিতরণ আরম্ভ করেন। সে সময়ের 
লোকেরা বলেন এই কার্য দ্বার তিনি সহরে এলোপ্যাথিক চিকিৎসার বহুল- 
প্রচার করিয়াছিলেন । 

এই কার্যে ব্যাপৃত থাকিতে থাকিতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার দিকে 
তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল । এই সময়ে কয়েকজন স্থবিখ্যাত ইউরোপীয় হোমিও- 
প্যাথিক ভাক্তার এদেশে আসিলেন। তন্মধ্যে 701. ]07:0615 অধিকতর 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন । রাজা বাবু 701. 707067:5 কে সহরে প্রতিষ্ঠিত 
করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার তত্বাবধানাধীনে একটি 

হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল স্থাপন করিয়া বিধিমতে হোমিওপ্যাথির প্রচারে 

প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই হাসপাতালটি বহুদিন স্থায়ী হয় 
নাই। কিন্তু রাজ! বাবু তাহাঁতে ভগ্োগ্ম হন নাই । শুনিতে পাই ত্াহাঁরই 

চেষ্টাতে ও তদ্রানীস্তন গভর্ণর জেনেরালের সহায়তায় 101. 0200616 
কলিকাতা সহরের প্রথম হেলথ, অফিসার নিযুক্ত হন। 

, হোমিওপ্যাথির চর্চা করিতে গিষ্লা তাহার মনে'এই বিশ্বীস দৃঢ় হইয়াছিল 
যে, এই চিকিৎসা প্রণালী দ্বারা তিনি দরিদ্রজনের বিশেষ উপকার করিতে 
পারিবেন। এই সংস্কার চিরদিন তাহার হৃদয়ে বন্ধমূল ছিল এবং মৃত্যুর সময় 
পর্ধ্স্ত তিনি সেই বিশ্বাস অন্থসারে কাধ্য করিয়াছেন । 

যে কারণে ও যেরূপে তিনি মেট্রপলিটান্ন কালেজ প্রতিষ্ঠা বিষয়ে অগ্রসর 
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হইয়াছিলেন, তাহা অগ্রেই বর্ণন করিয়াছি । বলা বাহুল্য সেজন্য তাহাকে 
অনেক অর্থের ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। হিন্দু মেট্রপলিটান 

কালেজ প্রতিষ্ঠার অল্পদিন পরেই, গভর্ণমেন্ট এই নিয়ম স্থাপন করেন যে, 
হিন্দুকালেজের স্কুল বিভাগে হিন্দুস্তান ভিন্ন অস্থে প্রবেশ করিতে পারিবে নাঃ 
কিন্ত কালেজবিভাগের ছার সর্ধশ্রেণীর জন্য উন্মুক্ত থাকিবে । তদনস্তর হিন্দু 
মেট্টপলিটান কাঁলেজের স্বতন্ত্র সত্তার কারণ চলিয়া যাঁয় এবং তাহ কয়েক, 
বৎসর থাকিয়াই বিলুপ্ত হয়। 

রাজা বাবু শেষ দশায় 70. 867£5কে সহায় করিয়া হোমিওপ্যাথির, 
গ্রচারে ও পরোপকারে প্রাণমন নিয়োগ করিয়াছিলেন। দিনে নিশীর্থে 
রোগশধ্যার পার্খে যাইবার জন্য কেহ ভাকিলেই তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্তত 
হইতেন; এবং দিনের পর দিন বিনা ভিজিটে, অনেক সময় নিজ ব্যয়ে 
গিয়া রোগীর চিকিৎসা করিতেন। আমি অনেক বার তাহার 
গাড়িতে, তাহার সঙ্গে রোগী দেখিতে গিয়াছি ও তিনি কিরূপ একাগ্রতার 
সহিত চিকিৎসা করিতেন তাহা দেখিয়াছি । রোগীকে বাঁচাইবার জন্ 
সে ব্যগ্রতা, পরিবার পরিজনের সঙ্গে সেই সমছুঃখস্থখতা আর দেখিব না। 
এইবূপ পরোপকার ব্রতে রত থাকিতে থাকিতে ১৮৮৯ সালের জুন মাসে 

তিনি ভবধাম পরিত্যাগ করেন। 

আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিলেই বর্তমান পরিচ্ছেদের অবসান হয়। 
সেটি ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভাইরেক্টারদিগের ১৮৫৪ সালের শিক্ষাসম্বস্কীয় , 
পত্র। উক্ত সালে ইংলগ্ হইতে এদেশে এক আদেশ পত্র আসে । এরূপ 
শোনা যায় এ আদেশ পত্র রচনা বিষয়ে স্ুপ্রসিদ্ধ জন ষ়ার্ট মিলের হস্ত ছিল। 
এঁ পত্রে ডাইরেক্টারগণ ভারতীয় প্রজাকুলের শিক্ষাবিধানকে তাহাদের 
আবশ্ঠ-প্রতিপাল্য কর্তব্য বলিয়া নির্দেশ করেন ; এবং এদেশে শিক্ষা-বিষ্তারের 
উদ্দেস্টে নিয়লিখিত উপায় সকল অবলম্বন করিতে পরামর্শ দেন। 

(১) শিক্ষাবিভাগ নামে. রাজকাধ্যের একটি স্বতন্ত্র বিভাগ সংগঠন ; (২) 
প্রাদেশিক রাজধানী সকলে বিশ্ববিষ্ভালয় স্থাপন ; (৩) স্থানে স্থানে নর্খীলস্কুল 
স্থাপন; (৪) তৎকালীন গভর্ণমেণ্ট-স্থাপিত স্কুল ও কালেজগুলির সংরক্ষণ ও 
তাহাদের সংখ্যা বর্ধন); (৫) মিডলস্কল নামে কতক নুতন শ্রেণীর স্কুল 
স্থাপন; (৬) বাঙ্গাল! শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন ও বাঙ্গাল! শিক্ষার উন্নতি 
বিধান; (৭) প্রজাদিগের স্থাপিত বিদ্যালয়ে সাহাষ্য-দান প্রথা প্রবর্তন । 
১৮৫৮ সালে ভারতরাজ্য মহাঁরাণীর হস্তে আসিলে যখন ষ্টেট সেক্রেটারির*পদ 
হুষ্ট হইল, তখন ডিরেক্টারগণের অবলম্বিত পূর্বোক্ত প্রণালীকে পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই উভয় প্রকে এদেশীয় শিক্ষাকার্ধ্ের সুদৃঢ় ভিত্তি 
বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। 

১৮৫৫ সাল হইতেই নবৰ-প্রতিষ্ঠিত প্রণালীর ফল দুষ্ট হইতে লাগিল। 
৯২ 
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১৮৫৫-৫৬ সালে একজন ডিরেক্টারের অধীনে শিক্ষা বিভাগ নামে রাজ- 
কাধ্যের এক বিভাগ সংগঠন কর! হইল; স্কুল সকল পরিদর্শনের জগ্ত একদল 

ইনৃস্পেক্টার নিযুক্ত হইলেন; স্থানে স্থানে শিক্ষক প্রস্তুত করিবার জন্ত 

নশ্মীল বিদ্যালয় সকল স্থাপিত হইল; গভর্ণমেণ্টের অর্থসাহাধ্য পাইয়া নানা- 
স্থানে নবপ্রতিষ্ঠিত ইংরাজী স্কুল সকল দেখ! দিতে লাগিল; এবং গ্রামে গ্রামে 
মিডিল স্কুল ও বাঙ্গাল! স্কুল স্থাপিত হইতে লাগিল । 

এই সকল পরিবর্তনের মধ্যে লাহিড়ী মহাশয় উত্তরপাড়া স্কুলে একাগ্রতার 
সহিত স্বকর্তব্য সাধন করিতে প্রবৃত্ত রহিলেন। সে সময়ে ধাহারা তাহার 
ছাত্র ছিলেন, তাহাদের অনেকের মুখে শুনিয়াছি যে, তাহার পাঠনার রীতি 
বড় চমৎকার ছিল। তিনি বৎসরের মধ্যে পাঠ্যগ্রস্থের সমগ্র পড়াইয়! উঠিতে 
পারিতেন না। কিন্তু যেটুকু পড়াইতেন, সেটুকুতে ছাত্রগণেকে এরূপ বু[ৎ্পন্ন 
করিয়া দিতেন যে, তাহার গুণে পরীক্ষাকালে ছাত্রগণ সন্তোষজনক ফল 
লাভ 'করিত। ফলতঃ জ্ঞাতব্য বিষয় যোগান অপেক্ষা জ্ঞান-স্পৃহা উদ্দীপ্ত 
করার দিকে তীহার অধিক যত্বছিল। বিশেষতঃ যখন ধন্ম বা নীতি বিষয়ে 
কিছু উপদেশ দিবার অবসর আসিত, তখন তিনি উৎসাহে আত্মহার1 হইয়া 
যাইতেন। নীতির উপদেশটি ছাত্রগণের মনে মুদ্রিত করিবাঁর জন্য বিধিমতে 
চেষ্টা করিতেন। তিনি যাহা বলিতেন তাহার পশ্চাতে তাহার প্রেম ও 
উৎসাহ-পুর্ণ হৃদয় এবং সর্ধোপরি তীহার জলন্ত সত্যনিষ্ঠা-পুর্ণ জীবন থাকিত, 
স্থতরাং তাহার উপদেশ আগুনের গোলার গ্ভায় ছাত্রগণের হৃদয়ে পড়িয়। 
স্থুমহৎ আকাজ্ষার উদয় করিত। এই সময়ে ধাহার তাহার নিকটে পাঠ 
করিয়াছিলেন, তাঁহার! সেদ্রিনের কথা কখনই ভূলিতে পারেন নাই। 

লাহিড়ী মহাশয় ১৮৫২ সাল হইতে ১৮৫৬ সাল পধ্যস্ত উত্তরপাঁড়া স্কুলের 
প্রধান শিক্ষকের কাজ করিয়াছিলেন। এইখানে অবস্থানকালে তাহার 
লীলাবতী ও ইন্দুমতী নামে ছুই কন্তা জন্মগ্রহণ করে। ১৮৫৪ সালে 
লীলাবতী ভূমিষ্ঠা হয়, ১৮৫৬ সালে ইন্দুমতীর জন্ম হয়। এখানে যে অল্পকাল 
ছিলেন তন্মধ্যে তিনি ছাত্রগণের কিরূপ শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন, তাহার নিদর্শন নিয়ে প্রদত্ত হইতেছে। স্কুলে তাহার স্থতি 
চিরজাগ্রত রাখিবার জন্য তাহার অন্ুরক্ত ছাত্রগণ বহুবৎসর পরে উক্ত স্কুলগৃহে 
যে প্রস্তরফলক স্থাপন করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়! দেওয়া! যাইতেছে । 
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লাহিড়ী মহাশয়ের শিক্ষকত1 কিরূপ ফলদায়ক হইয়াছিল উক্ত গ্রন্তর- 
ফলকই তাহার প্রমাণ । 

নবম গরিচ্দ 
ভাসাগ যু ০ 

এক্ষণে আমর! বঙ্গসমাজের ইতিবৃত্তের যে যুগে প্রবেশ করিতেছি, তাহার 
প্রধান পুরুষ পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর । এককালে রামমোহন রায় 
যেমন শিক্ষিত ও অগ্রসর ব্যক্তিগণের অগ্রণী ও আদর্শপুরুষরূপে দণ্ডায়মান 

ছিলেন এবং তাহার পদভরে বঙ্গসমীজ কাপিয়া গিয়াছিল, এই যুগে বিদ্যাসাগর 
মহাশয় সেই স্থান অধিকার করিয়াছিলেন । মানব-চরিত্রের প্রভাব যে কি 
জিনিস, উগ্র-উৎকট-ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন তেজীয়ান পুরুষগণ ধনবলে হীন হইয়াও যে 
সমাজমধ্যে কিরূপ প্রতিষ্টা লাভ করিতে পারেন, তাহা! আমরা বিদ্যাসাগর 
মহাশয়কে দেখিয়া! জানিয়াছি। .সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান, ধাহার পিতাঁর 
দশ বার টাকার অধিক আয় ছিল না, যিনি বাল্যকাঁলে অধিকাংশ সময় 
অর্ধাশনে থাকিতেন, তিনি এক সময় নিজ তেজে সমগ্র 'বঙ্গসমাজকে কিরূপ 
কাপাইয়। গিয়াছেন তাহ! স্মরণ করিলে মন বিন্দিত ও স্তব্ধ হয়। তিনি এক 
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সময়ে আমাকে বলিয়াছিলেন-_“ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই যাহার নীকে এই 
চটীজুতাশ্তদ্ধ পায়ে টকৃ করিয়া লাথি না মারিতে পারি।” আঁমি তখন 
অনুভব করিয়াছিলাম এবং এখনও অস্থভব করিতেছি যে, তিন্তি যাহা 
বলিয়াছিলেন তাহা সত্য । তাহার চরিত্রের তেজ এমনি ছিল যে, তাহার নিকট 
ক্ষমতাশালী রাঁজারাঁও নগণ্য ব্যক্তির মধ্যে । সেই চরিত্রবীর পুরুষের সংক্ষিপ্ত 
জীবনচরিত দিয়া এই পরিচ্ছেদ আরন্ত করিতেছি, কারণ একদিকে লাহিড়ী 
মহাশয়ের সহিত অকপট মিত্রত' সুত্রে তিনি বদ্ধ ছিলেন, অপর দিকে বঙ্গদেশের 
আভ্যন্তরীণ ইতিবৃত্ত গঠন বিষয়ে তিনি এই যুগের সর্ধপ্রধান পুরুষ ছিলেন । 

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগর 

বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮২০ সালে, মেদিনীপুর জেলার অস্তঃপাতী 
বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ষে ব্রাঙ্ষণকুলে তিনি জন্মিলেন,' 
তাহারা গ্রণগৌরবে ও তেজন্ষিতার জন্য সে প্রদেশে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাহার 
পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ কোনও পারিবারিক বিবাদে উত্যক্ত হইয়। 
স্বীয় পত্বী ছুর্গাদেবীকে পরিত্যাগ পুর্ধক কিছুকালের জন্য দেশাস্তরী 
হইয়া! গিয়াছিলেন। দুর্গাদেবী নিরাশ্রয় হইয়! বীরসিংহ গ্রামে স্বীয় পিতা 
উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের ভবনে আশ্রক্স গ্রহণ করেন। জ্যেষ্টপুত্র 
ঠাকুরদাস সেই সময় হইতে ঘোর দারিপ্র্যে বাস করিয়া জীবন-সংগ্রাম 
আর্ত করেন। তাহার বয়ংক্রম যখন ১৫ বৎসর হইবে তর্থন জননীর 
ছুঃখনিবারণার্থ অর্থোপার্জনের উদ্দেশে কলিকাতাতে ' আগমন করেন। 
এই অবস্থাতে তাহাকে দারিদ্র্যের সহিত যে ঘোর সংগ্রাম করিতে 

হইয়াছিল, তাঁহার হৃদয়বিদারক বিবরণ এখানে দ্রেওয়া নিশ্রয়োজন। 
এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, অনেক দিনের পর, অনেক ক্লেশ 
ভূগিয়া, অবশেষে একটি ৮২ টাকা বেতনের কর্ম পাইয়াছিলেন। এই 
অবস্থাতে গোঘাটনিবাসী রাষকান্ত তর্কবাগীশের দ্বিতীয়া কগ্ঠ! ভগবতী 
দেবীর সহিত ঠাকুরদাসের বিবাহ হয়, ঈশ্বরচন্দ্র ইহাদের প্রথম সন্তান । 

বিদ্যাসাগর মহাশয় শৈশবে কিয়ৎকাঁল গ্রাম্যপাঠশালাতে পড়িয়া পিতার 
সহিত কলিকাতাতে আসেন। কলিকাতাতে আসিয়া তাহার পিতার মনিব 
বড়বাজারের ভাগবতচরণ সিংহের ভবনে পিতার সহিত বাস করিতে আরিস্ত 
করেন। পিভাপুজে রন্ধন করিয়! খাইতেন। অতি কষ্টে দিন যাইত । 
এই সময়ে ভাগবতচরণ সিংহের কনিষ্ঠী কন্যা রাইমণি তাহাকে পুত্রাধিক যত 
করিতেন । বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোমল হৃদয় কোনও দিন মে উপকার 
বিশ্বৃত হয় নাই। বুদ্ধবয়সেও রাইমণির কথা বলিতে দর দর ধারে তাহার 
চক্ষে জলধারা বহিত ৷ 

কলিকাতাতে আসিয়া! কয়েক মাস পাঠিশালে পড়িবার পর, বিষ্ভাসাগর 
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মহাশয়ের পিতা তাহাকে কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে ভর্তি করিয়া দেন। 
কালেজে পদার্পণ করিবামাত্র তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা শিক্ষক ও ছাজ্র 
সকলের গোচর হইল। ১৮২৯ সালের জুন মাসে তিনি ভর্তি হইলেন, ছয় 
মাসের মধ্যেই মাসিক ৫২ টীকা বৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন। সেই বৃত্তি সহাস়্ 
করিয়া তিনি অধ্যয়ন করিতে লাঁগিলেন। ক্রমে কালেজের সমুদয় উচ্চবৃত্তি 
ও পুরষ্কার লাভ করিলেন। সে সময়ে মফস্বলের ইংরাজ জজদিগের 
আদালতে এক একজন জজ্-পণ্ডিত থাঁকিতেন। হিন্দু ধর্মশান্ত্র অনুসারে 
ব্যবস্থা দেওয়৷ তাহাদের কাধ্য ছিল। সংস্কৃত কালেজের উত্তীর্ণ ছাত্রগণ এ 
কাজ প্রাপ্ত হইতেন। তাহা একটা প্রলোভনের বিষয় ছিল। কিন্তু উক্ত 
কর্মপ্রার্থীদ্িগকে ল কমিটা নামক একটি কমিটার নিকট পরীক্ষা! দিয়া! কর্ণ 
লইতে হইত । বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বয়ংক্রম যখন ১৭ ব্্সরের অধিক হইবে 
না, তখন ল কমিটীর পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া! ত্রিপুরার জজ-পণ্ডিতের কর্ম 
প্রাপ্ত হন; কিন্তু পিত]1 ঠাকুরদাস এত দূরে যাইতে দিলেন না। 

১৮৪১ সালে তিনি কাঁলেজ হইতে উত্তীর্ণ হুইয়া বিষ্ভাসাগর উপাধি 
পাইয়! ফোর্ট উইলিয়াম কালেজের প্রধান পণ্ডিতের পদ প্রাপ্ত হন। এই 
পদ প্রাপ্ত হওয়ার পর তিনি বাড়ীতে বসিয়া ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করেন। 
বিদ্যাসাগর মহাঁশয়কে সকলে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াই জানেন, কিন্তু তিনি 
ইংরাজীতে কিরূপ অভিজ্ঞ ছিলেন, কি স্থুন্দর ইংরাজী লিখিতে পারিতেন, 
তাহা অনেকে জানেন না; এমন কি তাহার হাতের ইংরাজী লেখাটিও এমন 
সুন্দর ছিল যে, অনেক উন্নত উপাধিধারী ইংরাজীওয়ালাদের হাতের লেখাও 
তেমন স্থন্দর নয়। এ সমুদয় তিনি নিজ চেষ্টা যত্বে করিয়াছিলেন। তাহার 
আত্মোন্নতি সাধনের ইচ্ছা! এরূপ প্রবল ছিল যে, তাহার সংস্পর্শে আসিয়। 
তাহার বন্ধুবান্ধব সকলেরই মনে এ ইচ্ছ। সংক্রান্ত হইয়াছিল। তাহার তৃষ্টান্ত 
স্বরূপ দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিদ্যাসাগর মহাঁশয় যখন 
ফোর্ট উইলিয়াম কাঁলেজে প্রতিষ্ঠিত, তখন তথাকার কেরাণীর কর্টি খালি 
হইলে, তাহারই চেষ্টাতে তাঁহার তদানীন্তন বন্ধু বাবু ছুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সে কর্মটি প্রাপ্ত হন। ছূর্গাচরণ বাবু পঁ পদ প্রাপ্ত হইলেই বিগ্যাসাগর মহাশয় 
তাহাকে এ কর্মে থাকিয়া, মেডিকেল কালেজে ভন্তি হইয়া চিকিৎসা বিদ্ধ 
অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত করেন। তাহাই ছুর্গীচরণ বাবুর সকল ভাবা উন্নতি ও 

প্রতিষ্ঠার কারণ। ইনি স্থগ্রসিদ্ধ স্বরেন্ত্রনাথ. বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা । এই 
সময়ে আর এক বন্ধুর দ্বারা আর এক কার্য্ের স্ত্রপাত হয়। প্রেসিডেন্সি 
কালেজের ভূতপুর্বব সংস্কৃতাধ্যাপক রাজকষ্ঝ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অবসরকালে 
বিষ্ভাসাগর মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত পড়িতে আরস্ত করেন। তাহাকে সংস্কৃত 

শিখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুভব করিলেন ফে, তাহার! 
নিজে যে প্রণালীতে সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন সে প্রণালীতে. ইহাকে শিখাইলে 
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চলিবে না, অনর্থক অনেক সময় যাইবে । স্থতরাং নিজে চিন্তা করিয়া! এক 
নৃতন প্রপালীতে তাহাকে সংস্কৃত পড়াইতে আরম্ভ করিলেন। ইহা হইতেই 
তাহার উত্তরকালে রচিত উপক্রমণিক1 ও ব্যাকরণ-কৌমুদী প্রভৃতির ুতর্গাত 
হইল। 

১৮৪৬ সালে সংস্কৃত কালেজের এসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারির পদ শুগ্ভ হইলে 
বিদ্যাসাগর মহাশয় এ পদ পাইলেন। কিন্তু উক্ত কালেজের অধ্যক্ষ 
রসময় দত্ত মহাশয়ের সহিত মৃতভেদ হওয়াতে ছুই এক বৎসরের মধ্যে এ পদ 
পরিত্যাগ করিতে হইল। ১৮৫০ সালের প্রারস্তে দুর্গীচরণ বন্দোপাধ্যায় 
মহাশয় ফোর্ট উইলিয়াম কাঁলেজের কেরাণীগিরি কর্ম ত্যাগ করিয়া চিকিতসা 
ব্যবসায় আরম্ভ করাতে, মার্শেল সাহেবের অন্গরোধে, মাসিক ৮* টাক! 

বেতনে, বিগ্ভাসাগর মহাশয় এ কর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু সে পদ্ধে তাহাকে. 
অধিক দ্দিন থাকিতে হয় নাই। এ সালেই তাহার বন্ধু মদনমোহন 
তর্কালঙ্কার মু্রিদাবাদের জজ-পণ্ডিতের কন্ম পাইয়া চলিয়া! যাওয়াতে সংস্কৃত 
কালেজের সাহিত্যাধ্যাপকের পদ শূন্য হইল। বিগ্যালাগর মহাশয় এডুকেশন 
কাউন্সিলের সভাপতি মহাত্মা বেথুনের পরামর্শে এ পদ গ্রহণ করিলেন । 
সেই পদ হইতে ১৮৫১ সালের জানুয়ারি মাসে সংস্কৃত কালেজের অধ্যক্ষের পদ 
প্রাপ্ত হন। 

অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত হুইয়াই তিনি নান প্রকার সংস্কার কাধ্যে হস্তার্পণ 
করেন। প্রথম, প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তকগুলির রক্ষণ ও মুদ্রণ? (২য়) ্রাক্মণ ও 
বৈদ্য ব্যতীত অন্ত জাতির ছাত্রগণের জন্য কাঁলেজের দ্বার উদঘাটন ; (৩য়) 
ছাত্রদিগের বেতন গ্রহণের রীতি প্রবর্তন, (৪র্থ) উপক্রমণিকা', খজুপাঠ প্রভৃতি 
সংস্কৃত শিক্ষার উপযোগী গ্রস্থাদদি প্রণয়ন, (৫ম) ২ মাস গ্রীম্মাবকাশ প্রথ। 
প্রবর্তন (৬ষ্) সংস্কৃতির সহিত ইংরাজী শিক্ষা প্রচলন । সংস্কৃত কালেজের 
শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে এই সকল পরিবর্তন সংগঠন করিতে বিদ্যাসাগর 
মহাশয়কে যে কত চিন্তা ও কত শ্রম করিতে হইয়াছিল তাহা আমরা 
এখন কল্পনা করিতে পারি না। সেকালের লোকের মুখে তাহার শ্রমের 
কথা যাহা শ্তনিয়াছি, তাহা শ্ুনিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। 

ইহার পর দিন দিন তাহার পদবুদ্ধি ও খ্যাতি প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল। 
পূর্বেই বলিয়াছি, ১৮৪৭ সালে তাহার “বেতাল পঞ্চবিংশতি” মুত্রিত্ব ও 
প্রচারিত হয়। “বেতাল” বঙ্গসাহিত্যে এক নব্যুগের সুত্রপাত করিল। 
ভখপরে ১৮৪৮ সালে “বাঙ্গালার ইতিহাস” ১৮৫০ সালে “জীবনচরিত” 
১৮৫১ সালে “বোধোদয়” ও “উপক্রমণিক1”, ১৮৫৫ সালে “শকুস্তল1” ও 

“বিধবাবিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব” প্রকাশিত হইল। বিষ্যাসাগর মহাশয়ের নাম 
আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের নিকট পরিচিত হুইল । 

শিক্ষাবিভাগে ইন্ল্পেক্টারের পদ স্ষ্ট হইলে বিস্তাসাগর মহাশয় সংস্কৃত 
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কালেজের অধ্যক্ষের পদের উপরে, নদীয়া, হুগলি, বর্ধমান ও মেদিনীপুরের 
ইনৃস্পেক্টরের পদ প্রাপ্ত হন। একদিকে যখন তাহার পদ ও শ্রম বাড়িল, তখন 
অপর দিকে তিনি এক মহাত্রতে আ'ক্মসমর্পণ করিলেন | সেই সালেই বিধবা- 
বিবাহ হিন্দুশাস্ত্ামমৌবিত ইহা প্রমাণ করিবার জন্য গ্রন্থ প্রচার করিলেন । 
বঙ্গদেশে আগুন জলিয়! উঠিল।. কিন্তু সমাঁজসংস্কারে এই তাহার প্রথম 
হস্তক্ষেপ নয়। ১৮৪৯ সালে মে মাসে বেখুন সাহেব যখন বালিকাবিগ্যালয় 
স্বাপন করেন, তখন বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। 
তিনি ও তাহার বন্ধু মদনমোহন তর্কীলঙ্কার বেথুনের পৃষ্ঠটপৌষক হুইয়৷ দেশে 
্ত্রীশিক্ষা। প্রচলন কার্যে আপনাদের দেহ মন প্রাণ সমর্পণ করেন । 

১৮৫৬ সাল বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাল। এই বৎসরে 
তাহার কার্ধ্যপটুতা যে কত তাহা জানিতে পারা গেল। এক দিকে 
বিধবাবিবাহের প্রত্তিপক্ষগণের আপত্তিখগ্ুনার্থ পুস্তক প্রণয়ন, বিধবাবিবাহ 
গ্রচলনার্থ রাজবিধি প্রণয়নের চেষ্টা, কার্ধ্যতঃ বিধবাবিবাহ দিবার আয়োজন, 
এই সকলে তাহাকে ব্যাপূত হইতে হইল; অপরদিকে এই সময়েই 
শিক্ষাবিভাগের নব-নিযুক্ত ডিবেক্টার মিষ্টার গর্ডন ইয়ংয়ের সহিত তাহার 
ঘোরতর বিবাদ বাধিয়া গেল। এই বিবাদ প্রথমে জেলায় জেলায় 
বালিকাঁবিদ্যালয় স্থাপন লইয়া! ঘটে। বিদ্যাসাগর মহাশয় নদীয়া, হুগলী, 
বদ্ধমান ও মেদিনীপুর এই কয় জেলার স্কুল ইন্স্পেক্টারের পদ প্রাপ্ত হইলেই, 
নানা স্থানে বালকদিগের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বালিকা- 

বিদ্যালয় স্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি মনে করিলেন এদেশে স্ত্রীশিক্ষা 
প্রচলনের জন্য তাহার যে আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, তাহা কিয়ৎপরিমাণে 
কার্যে পরিণত করিবার সময় ও স্থুবিধা উপস্থিত। তিনি উৎসাহের সহিত 

তাহার সঙ্কল্প সাধনে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ইয়ং সাহেব, বাঁলিকাবিদ্ভালয় 
স্থাপনের জন্য গবর্ণমেণ্টের অর্থ ব্যয় করিতে অঙ্কিত হইয়া, বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের প্রেরিত বিল.ন্বাক্ষর করিলেন না । এই সংকটে বিগ্ঠাসাগর 
মহাশয় লেফ্টেনাণ্ট গভর্ণরের শরণাপন্ন হইলেন । সে যাত্রা তাহার মুখ রক্ষা 
হইল বটে, কিন্তু ভিরেক্টার তাহার প্রতি হাড়ে চটিয়া রহিলেন। কথায় 
কথায় মতভেদ ও বিবাদ হইতে লাগিল । এই বিবাদ ও উত্তেজনাতে 
বিছ্যাসাগর মহাশয়ের চিত্ত এই বৎসরের অধিকাংশ সময় অতিশয় আন্দোলিত 
ছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষের বিবিধ চেষ্টাসত্বেও এই বিবাদের মীমাংসা না 
হওয়ায় অবশেষে ১৮৫৮ সালে তাহাকে কন্ম পরিত্যাগ করিতে হয় ।* ৃ 

এদিকে ১৮৫৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে তাহার অন্যতম বন্ধু শ্রীশচন্্ 
বিছ্যারত্ব মহাশয় এক বিধবার পাণিগ্রহণ করিলেন তাহাতে বঙ্গদেশে যে 
আন্দোলন উঠিল, তাহার অনুরূপ জাতীয় উত্তেজনা আমর! অল্পই দেখিয়াছি । 
ইতিপুর্ব্বে শান্ত্রাহ্সারে বিধবাবিবাহের বৈধতা! লইয়া ষে বিচার চলিতেছিল 
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তাহা৷ পণ্ডিত ও শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যেই বদ্ধ ছিল। রাঁজবিধিপ্রণয়নের 
চেষ্টা আরম্ভ হইলে, সেই আন্দোলন কিঞ্চিৎ পাকিয়া উঠিয়াছিল; কিন্ত 
বিদ্যাসাগর মহাশয় শাস্্ীয় বিচারে সন্তুষ্ট না থাকিয়া যখন কার্যত: বিধবাবিবাহ 
প্রচলনে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন আপামর সাধারণ সকল লোকে একেবারে 
জাগিয়! উঠিল । পথে, ঘাটে, হাটে বাজারে, মহিলাগোষ্ঠীতে এই কথা চলিল। 
শাস্তিপুরের তীতীরা “বেচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে”-_-এই গানাঙ্কিত 
কাপড় বাহির করিল। এমন কি বিদ্যাসাগরের প্রাণের উপরেও লোকে হাত 

দিবে এরূপ আশঙ্কা বন্ুবান্ধবের মনে উপস্থিত হইল। 
এই সকল অবিশ্রান্ত পরিশ্রম ও সংগ্রামের মধ্যে যে কপিতয় বন্ধু 

বিদ্যাসাগর মহীশয়কে উত্সাহ ও হৃদয়ের অনুরাগ দানে সবল করিয়াছিলেন 
তাহাদের' মধ্যে লাহিড়ী মহাশয় একজন । তিনি ১৮৫৭ সালে উত্তরপাড়া 
স্কুল হইতে বদলী হইয়া বারাসত স্কুলে গমন করেন। সেখানে প্রায় দেড় 
বৎসরকাল প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বাঁরাসত কলিকাতা হইতে বেশী দুরে নয়; 
স্ৃতরাৎ লাহিড়ী মহাশয় সেখান হইতে আসিয়া সর্বদাই সহরে বন্ধুবাঁন্ধবের 
সহিত মিলিতেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাদের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি 
ছিলেন। 

লাহিড়ী মহাশয় শিক্ষকতা শ্যত্রে ব্বল্পকালের জন্যও যেখানে বাস করিয়াছেন 
সেইখানেই তাহার শ্বৃতি রাখিয়া আসিয়াছেন। সে সময়ে বারাঁসত স্কুলে 
ধাহারা তাহার নিকটে পাঠ করিয়াছেন, তাহারা এখনও ভক্তিতে গদ গদ 
হইয়া তাহার দৈনিক জীবনের বর্ণনা করিয়া থাকেন | তীহার চরিত্রে তাহারা 
কর্তব্যপরায়ণতার আদর্শ দেখিয়াছিলেন। শিক্ষকতা কার্যে এবূপ দেহ মন প্রাণ 
ঢাঁলিয়। দেওয়! কেহ কখনও দেখে নাই ; ঘড়ির কাটাটির স্তাঁয় যথাসময়ে 
তাহাকে নিজ কর্স্থানে দেখা যাইত : তৎপরে যে সময়ের যে কাজটি, তাহার 
প্রতি মুহূর্তকালের অমনোযোগ হইত না। ছাত্রগণের হৃদয়ে জ্ঞানস্পৃহা 
উদ্দীপ্ত করিবার জন্ত, তাহাদের চরিত্র ও নীতি উন্নত করিবার জন্ত এবং সকল 
সাধু বিষয়ে তাহাদের উৎসাহ ও অঙ্রাগ বদ্ধিত করিবার জন্য, তাঁহার 
অবিশ্রাস্ত মনৌযোগ দুষ্ট হইত। যেমন তিনি একদিকে ছাবত্রগণের মানসিক 
উন্নতির প্রতি দুষ্টি রাখিতেন, তেমনি অপরদিকে নিজে মানসিক উন্নতির 
প্রতি যত্ববান ছিলেন। অবসরকালে দেখা যাইত হয় তিনি বাগানে বুক্ষগণের 
পরিচর্ধ্যাতে নিষুক্ত, না হয় পাঁঠে গভীররূপে নিমগ্ন ।» এই সময়ে উত্ভিদ-বিদ্যা 
ও উুদ্তান-রচনীর প্রতি তাহার বিশেষ মনোযোগ দুষ্ট হইয়াছিল। তিনি 
কতিপয় ছাত্রের সহিত স্কুলগৃহের নিকটস্থ ভূমিখণ্ড ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। 
নিজে কিয়ৎ-পরিমাণ ভূমি লইয়া ছাত্রদিগের একজনকে এক একখণ্ড ভূমি 
দিয়াছিলেন। নিজে আপনার নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ডে পরিশ্রম করিয়া তাহাদিগকে 
শ্রমশীলতার দৃষ্টান্ত দেখাইতেন। 
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। লাহিড়ী মহাশয় যখন বারাঁসতে, প্রতিষ্ঠিত তখন ১৮৫৭ সালের মিউটিনীর 
হাজামা উপস্থিত হয়। ১৮৫৭ সালের প্রারস্তে গভর্ণমেন্ট স্থির করেন যে, 
সৈম্যবিভাগে এক প্রকার নূতন বন্দুক প্রচলিত করিবেন। এঁ বন্দুকের 
গুলীপুর্ টোটার উপরকার কাগজ দাত দিয়া কাটিয়া বন্দুকে পুরিতে হইত । 

সেই সকল টোটা দমদমের কাঁরখানাতে প্রস্তত হইতে লাগিল। দমদম 
হইতে এই কথা উঠিল যে, ছুই প্রকার টোটাঁ প্রস্তুত হইতেছে; এক প্রকার 
টোটার উপরকাঁর কাগজ গোঁ-বসার দ্বারা, অপর প্রকার টোটার কাগজ 
শৃকর-বসার দ্বারা লিপ্ত করিয়া প্রস্তুত করা হইতেছে ; গো-বসা-লিপ্ত টোটা 
হিন্দুদিগকে ও শুকর-বসা-নিশ্মিত টোটা মুসলমানদিগকে দেওয়া হইবে। 
প্রজাগণকে ব্বধর্শচ্যুত কর! ইংরাজদিগের উদ্দেশ্য । এই জনরবের কিছুমাত্র 
মূল ছিল না; এবং নৃতন টোট1 তখনও বাহির হয় নাই। অথচ এই জনরবে 
সিপাহীদিগের মন বড়ই উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সিপাহীদিগের মধ্যে 
অযোধ্য। প্রদেশের অধিবাসী অনেক ছিল। তাহাদের মন লক্ষৌয়ের নবাবের 
পদচ্যুতি নিবন্ধন আগ্রেই উত্তেজিত ছিল। লর্ড ভালহৌপসি যে তাবে অযোধ্যা 
রাজ্য ব্রিটিশ রাজ্যতৃক্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে তত্প্রদেশয় প্রজাকুল 
জবরদস্তী ও বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া! অন্থভব করিয্বাছিল। অযোধ্য। 
প্রদেশবাসী সৈন্তদলের মনে সেই অসন্তোষ প্রধূমিত বহ্ছির ন্যায় রহিয়াছিল। 
তাহার উপরে টোটা কাটার জনরব বাতাসের ন্যায় আসিল । ১৮৫৭ ফেব্রুয়ারি 
মাসে বারাকপুরে সিপাহীদিগের মধ্যে গভীর অসন্তোষের লক্ষণ সকল প্রকাশ 
পায়; কিন্ত সে অসন্তোষের গভীরতা কত কর্তৃপক্ষ তখন তাহা ধরিতে 
পারিলেন ন1। 

কিছুদিন পরে বারাঁকপুর হইতে একদল সৈন্য কোনও বিশেষ কারণে 
বহরম্পুরে প্রেরিত হয়। তখন বহরমপুরে একদল সিপাহী সৈন্ত ছিল। 
বারাঁকপুর হইতে নবাগত সিপাহীগণ তাহাদের কানে কানে নৃতন টেটার কি 
বিবরণ বলিল তাহাতে সিপাহীর1 একেবারে উত্তেজিত হইয়! উঠিল । সেখানে 
একদিন ইংরাজ-সৈ্তাধ্যক্ষদিগের সহিত সিপাহীদিগের মারামারি হইল। এই 
সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছিলে লর্ড ক্যানিং এ নকল সিপাহীকে বারাকপুরে 
আনিয়া সকলের সমক্ষে তাহাদিগকে কর্মচ্যুত করিতে আদেশ করিলেন। 
তদন্থসারে তাহাদিগকে বারাঁকপুরে আনিয়! সমুদয় সিপাহী সৈম্যরলের সমক্ষে 
তাহাদের অস্ত্র শ্ত্র কাঁড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে সৈন্যদল হইতে বিদায় দেওয়া 
হইল। অস্ত সময় হইলে এই শান্তি ্বার। অনিষ্টকর ফল না ফলিয়! ইষ্ট ফুলই 
হইত কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহার বিপরীত ঘটিল।-কর্মচ্যুত সিপাহীদিগের 
মধ্যে অনেকে অযোধ্য৷ প্রভৃতি প্রদেশের লোক ছিল। তাহারা কর্মচ্যুত 
হইয়া স্বীয় স্বীয় দেশে ফিরিবার সময় নৃতন টোটাঁর কথা লইয়া গেল। 
বিশেষতঃ তৎতৎস্থানের সিপাহীদিগের কর্ণে সেই কথা তুলিল; এবং কিন্ধপে 
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তাহারা স্বধর্ম রক্ষার্থ অস্ত্রধারণ করিয়াছিল এবং সেজন্য নিগৃহীত হইয়া 
তাহাও গৌরব ও স্পর্ধীর সহিত প্রচার করিয়া দিল। চারিদিকে প্রধৃমিত 
অগ্রির সায় অসস্তোষ ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। ্ 

অবশেষে সেই প্রধূমিত অসস্তোষ ১০ই. মু দিবসে মিরাট" নগরে 
বিদ্রোহাগ্সির আকারে প্রজ্লিত হইয়া উঠিল। সেখানে ৬ই মে দিবসে ৮৫ 
জন দেশীয় সৈনিক কাওয়াজের সময় টোটা লইতে অন্বীকৃত হওয়াতে 
তাহাদিগকে কোটমাশ্যালের বিচারে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। ইহাতে 
অপরাপর সিপাহীগণ তাহাদিগকে ধর্শের জন্য নিপীড়িত বলিয়া, সদলে 
বিদ্রোহী হইয়া, ১০ই মে দ্রিবসে জেলের কয়েদিগণকে ছাড়িয়া দেয়; 
রাজকোষ লুঠন করে; অস্ত্রাগার হস্তগত করে; অনেক ইংরাজকে হত্য। 
করে; এবং অবশেষে দিল্লীর নাম-মীত্র সম্রাট বৃদ্ধ বাহাছুর সাকে পুনরায় 
রাজসিংহাসনে বসাইয়া স্বাধীনতার পতাকা উড়াইবার মানসে দিল্লী অভিমুখে 
যাত্র! করে। তাহার! ১১ই মে দিল্লী অধিকার করে। এই সংবাদ দেশে 
প্রচার হইলে, যে যে স্থানে দেশীয় সিপাহী সৈন্য ছিল, সর্বত্র বিশেষ উত্তেজনা 
ৃষ্ট হইতে লাঁগিল। রাঁজপুরুষগণ সতর্ক হইয়! বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে 
লাগিলেন; ভয় ও মৈত্রী প্রভৃতির দ্বারা যতদূর হয় কিছুই করিতে অবশিষ্ট 
রাখিলেন না । কিন্তু সকল চেষ্টাই বিফল হইল । যেমন গ্রীষ্মের দিনে ঘরে 
আগুন লাগিলে দেখিতে দেখিতে এক ঘর হইতে অপর এক ঘরে লাগিয়! 
যায়, সেই প্রকার দেখিতে দেখিতে বিদ্রোহাগ্নি চারিদিকে ছড়াইয়। 
পড়িল। 

এই স্থুযোগ পাইয়! ধাহাদের কোন না কোনও কারণে পুর্ববাবধি ব্রিটিশ 
গবর্ণমেপ্টের প্রতি বিদ্বেষ-বুদ্ধি ছিল, এমন কতকগুলি লৌক এই বিল্রোহ- 
ব্যাপারের সারথ্যকাধ্যে অবতীর্ণ হইলেন। তন্মধ্যে ফৈজাবাদের মৌলবী,] 
বিঠরের নানা সাহেব, ঝান্দীর রাণী ও নানার সেনাপতি তাতিয়া টোগী 
সর্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ফৈজাবাদের মৌলবী একজন 
মুসলমান ধর্মমাচাধ্য, লক্ষৌয়ের নবাবকে পদচ্যুত করাতে তিনি ইংরাজদিগের 
প্রতি জাতক্রোধ হইয়াছিলেন। নবাবের পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের সহিত 
তাহার আলাপ ও আত্মীয়তা ছিল। তাঁহাদের অবনতিকে তিনি নিজধর্শেব 
অধঃকরণ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে বিজ্রোহীদলের 
একজন প্রধান উৎসাহ-দাতা হইর়1| ঈাড়াইলেন। তুমহার দৃষ্টান্তে অযোধ্যার 
সহল্পু সহম্র ব্যক্তি বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল। তিনি নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া 
যুদ্ধ করিতেও কুষ্টিত হন নাই । 

নানাসাহেব মহারাস্ত্ীয় প্রসিদ্ধ বাজীরাওর পোস্বপুত্র। তিনি পেন্সন 
প্রাপ্ত হইয়া একপ্রকার বন্দীদশাতে কানপুরের সন্নিকটব্তী বিঠুর নামক 
স্থানে বাস করিতেছিলেন। ইংরীজ গবর্ণমেণ্ট তাহার কোন কোনও 
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প্রার্থনা অগ্রীহ করাতে তিনি ইংকাজদিগের প্রতি চটিয়াছিলেন। তিনিও 
এই সুযোগ পাইয়া বিদ্রোহের অপর একজন সারাথ হইলেন। 

'ঝান্সীর রাণীও এ প্রকার কোনও কারণে ইংরাজদিগের গ্রতি চটিয়া- 
ছিলেন। তিনিও এই বিদ্রোহে যোগ দিলেন। তাহার স্বদেশহিতৈষণ! 
ও কীরত্ব দেখিয়! ইংরাজ্গণও মুগ্ধ হইয়। গিয়াছিলেন। 

কোন্ স্থানে কবে বিদ্রোহাগ্নি জলিল তাহার বিশেষ বিবরণ দেওয়া উদ্দেস্ঠ 
নহে। এইমাল্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বিজ্রোহাগ্নি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের 
নানাস্থানে ব্যাপ্ত হইয়! পড়িল। এমন কি বক্সর, আরা প্রভৃতির ন্যায় বেহারের 
অন্তর্গত স্থান সকলেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তন্মধ্যে কানপুরেই লোমহর্ষণ 
তত্যাকাণ্ড হইয়াছিল। নানাসাহেবের প্ররোচনাতে বিদ্রোহী সিপাহীগণ 
উৎসাহিত হইয়া সেখানকার ইংরাজগণকে কয়েক দিন একটা বাড়ীতে 
অবরুদ্ধ করিয়া রাখে ; তত্পরে তাহাদিগকে নৌকাযোগে অগ্ঠ স্থানে প্রেরণ 
করিবার আশা ও অভয় দিয়! তাহাদিগকে বাহিরে আনিয়া, নৌকাতে 
আরোহণ করাইয়া, তাহাদের অধিকাঁংশকে গুলী করিয়া হত্যা করে। 
অবশেষে যে সকল ইংরাজ রমণী ও বালক বালিকা থাকে তাহাদিগকে 

কিছুদিন অবরুদ্ধ রাখা হয়; কিন্তু প্রতিশোধের দিন নিকটে আসিতেছে 
দেখিয়া তাহাদিগকেও সদলে হত্যা করিয়া একট কূপের মধ্যে তাহাদের 
মৃতদেহ নিক্ষেপ করে। এতদ্যতীত ১২৬ জন ইংরাজ (ষাহাঁদের অধিকাংশ 
স্্রীলোক ও বালকবালিকা ছিল ) ফতেগড় হইতে নৌকাযোগে পলাইয়া 
আসিতেছিল, নানার আদেশে তাহাদিগকে নৌকা হইতে নামাইয়া হত্যা 
করা হয়। এই নিদারুণ হত্য1 বিবরণ নানাসাহেবের নীমের উপর অবিনশ্বর 
কলঙ্কের রেখার স্তায় চিরদিন বি্কমান থাঁকিবে। কারণ স্ত্রীলোক ও বালক 
বালিকার হত্য! সকল দেশের সামরিক নীতির বিরুদ্ধ-কাধ্য | 

১৮৫৭ সালের জুলাই মাসে কলিকাতাতে এরূপ জনরব উঠিল যে, বি্রোহী 
সিপাহীগণ আসিতেছে, তাহারা কলিকাতা সহরের সমুদয় ইংরাজকে হত্য। 
করিবে এবং কলকাতা সহর লুট করিবে। এই জনরবে কলিকাতার 
অনেক ইংরাজ কেল্লার মধ্যে আশ্রয় লইলেন ; দেশীয় বিভাগেও লোকে কি হয় 
কি হয় বলিয়া ভয়ে ভয়ে দিনযাপন করিতে লাগিল। ইংরাজ ফিরিঙ্গী ও 
দেশীয় গ্রীষ্টানগণ সর্ববদ1 অস্ত্রশস্ত্র লইয়| বেড়াইতে লাগিলেন । বন্দুকের দৌকানের 
পসার অসম্ভবরূপ বাড়িয়া গেল। ইংরাজগণ ভয়ে ভীত হইয়। গবর্ণর জেনারেল 
লর্ড ক্যানিংকে অনেক অদ্ভূত পরামর্শ দিতে লাগিলেন, _কালাদের আন্ত শত 
হরণ কর, কঠিন সামরিক আইন জারি কর, ইত্যাদি) ক্যানিং তাহাতে 
কর্ণপাত করিলেন না। এজন্য ইংরাজের। তাহার নাম 0160)6305 0210101£ 

“দয়াময়ী ক্যানিং” রাখিলেন। আজ শোনা গেল দেশীয় সংবাদ পত্র সকলের 
স্বাধীনতা হরণ কর1 হইবে; কালি কথা উঠিল, রাত্রি ষ্টার পর যে মাঠের 
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ধারে যায় তাহাকেই গুলী করে; সন্ধ্যার পর বাজার বন্ধ হইত; একটি 
জিনিসের প্রয়োজন হইলে পাওয়া যাইত না; লোকে নিজ বাসাতে ছুই 
চারিজনে বসিয়া অসংকোচে রাজ্যের অবস্থা ও রাজনীতি সম্বন্ধে নিজ নিজ প্মত 
প্রকাশ করিতে সাহস করিত না, মনে হইত প্রাচীরগুলি বুঝি শুনিতেছে ! 
কিছু অধিক রান্রে গড়ের মাঠের সন্নিকটবর্তী রাস্তা দরিয়া আসিতে গেলেই পদে 
পদে অস্ত্রধারী গ্রহরী জিজ্ঞাসা করিত, “হুকুমদ্দার” অর্থাৎ (৬৬110 ০02063 

€)০:৪ ? ) তাহা হইলেই বলিতে হইত, “রাইয়ত হ্যায়” অর্থাৎ আমি প্রজা, 
নতুবা ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া তবে ছাড়িত। এইরূপে সকল শ্রেণীর মধ্যে 
একট] ভয় ও আতঙ্ক জন্মিয়! কিছুদিন আমাদিগকে স্থির থাকিতে দেয় নাই। 

যাহা হউক ইংরাজগণ সত্বর বিদ্রোহীগ্লি নির্বাপিত করিলেন। দিল্লী ও 
লক্ষৌ পুমরায় তাহাদের হস্তগত হইল। প্রতিশোধের দিন যখন আদিল 
তখন তাহারাও নৃশংসতাচরণ করিতে ক্রটী করিলেন না। ইংরাজসৈন্যগণ 
যতদুর অগ্রসর হইত, তাহাদের গমনপথের উভড় পাঁর্ে দোষী নির্দোষী, 
হতাহত দেশীয় প্রজার মৃতদেহে আকীর্ণ হইতে লাগিল! এক এলাহাবাদে 
৮০০ শত দেশীয় প্রজাকে ফাসি দেওয়া হইল ! 

ক্রমে সমগ্র দেশে আবার শান্তি স্থাপিত হইল। ১৮৫৮ সালে মহারাণী 
প্রজাদিগকে অভয়দান করিয়া ভারত সাআাজা নিজ হস্তে লইলেন; 
ট্েট-সেক্রেটারির পদ স্থষ্ট হইল; কলিকাতা সহর আলোকমালাঁতে মণ্ডিত 
হইল; চারিদিকে আনন্দধ্বনি উঠিল। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের উত্তেজনার 
মধ্যে বঙ্গদেশের ও সমাজের এক মহোপকার সাধিত হইল; এক ন্বশক্তির 
স্থচনা লইল; এক নব আকাজ্ফা জাতীয় জীবনে জাগিল। সে জগ্ভই ইহার 
'কঞ্চিত বিস্তৃত বিবরণ দিলাম । 

বিদ্রোহজনিত উত্তেজনীকালে হরিশ্ন্তর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 
“হিন্দুপেটিয়ট” নামক সাম্তাহিক ইংরাজী কাগজ এক মহোপকার সাধন 
করিল। পেটিয়ট সারগর্ত সুযুক্তিপুর্ণ তেজস্থিনী ভাষাতে কর্তৃপক্ষের মনে এই 
সংস্কার দুঢরূপে মুদ্রিত করিবার প্রয়াস পাইলেন যে, সিপাহী-বিদ্রোহ কেবল 
কুসংস্কারাপন্ন সিপাহীগণের কার্য মাত্র, দেশের প্রজাবর্গের তাহার সহিত 
যৌগ নাই। গ্রজাকুল ইংরাজ গবর্ণমেন্টের প্রতি কৃতজ্ঞ ও অনুরত্ত এবং 
তাহাদের রাজ্ভক্তি অবিচলিত রহিয়াছে। পেটিয়টের চেষ্টাতে লর্ড 
ক্যানিং-এর মনেও এই বিশ্বাস দৃঢ় ছিল; সেজন্য এন্েট্রয়দিগের গ্ররতি কঠিন 
শাসন বিস্তার করিবার জন্য ইংরাজগণ যে কিছু পরামর্শ দিতে লাগিলেন, 
ক্যানিং তাহার প্রতি কর্ণপাত করিলেন নাঁ। পূর্বেই বলিয়াছি সেই কারণে 
তাহার শ্বদেশীয়গণ তাহার 016106170/ 021217108 বা প্দয়াময়ী ক্যানিং” নাম 

দিল। এমন কি তাহাকে দেশে ফিরাইয়া লইবার জন্য ইংলগ্ডের 
প্রভৃদিগকে অনেকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন। পালিয়ামেন্টেও সে কথা 



নবম পরিচ্ছেদ « ১৯৭ 

উঠিয়াছিল) কিন্তু ক্যানিং-এর বন্ধুগণ পেটি,য়টের উ্ভি সকল উদ্ধৃত করিয়া 
দেখাইলেন যে, এদেশবাসিগণ ক্যানিং-এর প্রতি কিরূপ অন্গুরক্ত এবং ব্রিটিশ 
গবর্ণমেণ্টের প্রতি কিরূপ ক্ৃতজ্ঞ। পেটিয়ট এই সময়ে এদেশীয়দিগের 
অদ্বিভীয় মুখপাত্র হইয়া! উঠিল। হরিশ্ন্ত্র একদিকে যেমন গবর্ণমেণ্টের 
সর্বপ্রকার বৈধ শাঁসনকে সমর্থন করিতেন, তেমনি অপরদিকে ইংরাজগণের 
সর্ধপ্রকার অবৈধ আচরণের প্রতিবাদ করিতেন। সকলে উত্তেজন!তে 
পড়িয়া স্থিরবুদ্ধি হারাইয়াছিল, কেবল পেটিয়ট হারায় নাই ) এক্জন্ত 
রাজপুরুষগণের নিকট ইহার আদর বাড়িয়া গেল। এরূপ শুনিয়াছি 
পেটিয়ট বাহির হইবার দিন লর্ড ক্যানিং-এর ভূত্য আসিয়! পেটিয়ট আফিসে 
ব্পিয়! থাকিত, প্রথম কয়েকখানি কাগজ মুদ্রিত হইলেই লইয়া যাইত। 
হিন্দু পেটিয়টের এই প্রভাব দেখিয়া দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ 
পুলকিত হইয়া উঠিলেন। ব্রিটিশ ইতিয়ান এসোদিয়েশনের প্রধান প্রধান 
ব্যক্তিগণ এবং রামগোঁপাল ঘোষ, রামতন্গ লাহিড়ী প্রভৃতি . নব্যবঙ্গের 
নেতৃগণ হরিশের পৃষ্ঠপোষক হইয়া তাহাকে উত্সাহ দিতে লাগিলেন। 

৪4 

হরিশচন্্র মুখোপাধ্যায় ৮” 

হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনচরিত বঙ্গসমাজের ইতিবৃত্তে চিরজ্মরণীয়। 
একজন দরিপ্র ব্রাহ্মণের সন্তান নিরবচ্ছিন্ন আত্ম চেষ্টা ও যত্বের দ্বারা কতদুর 
উন্নতি করিতে পারে, হরিশ তাহার এক উজ্জল দৃষ্টান্ত । তিনি ১৮২৪ সালে, 
কলিকাঁতার দক্ষিণ উপনগরবর্ভী ভবানীপুর নামক স্থানে, স্বীয় মাতামহের 
ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। তীহার পিতা রামধন মুখোপাধ্যায় রাটীয় 
কুলীনদিগের মধ্যে কুলমর্ধ্যাদাীতে অগ্রগণ্য ছিলেন। কুলপ্রথ! অনুসারে তিনি 
তিনটি বিবাহ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে হরিশ সর্বকনিষ্ঠ1 পত্বী রুক্মিণী দেবীর 
গর্ভজাত। হরিশের জ্যেষ্ঠ এক সহোদর ছিলেন তাহার নাম হারাণ চন্দ্র । 
শৈশবাবধি হরিশ ঘোর দারিদ্র্যে বাস করিতে অভ্যন্ত হন। কিছুকাল কোনও 
পাঠশালে পড়িবার পর তিনি অবৈতনিক ছান্ররূপে ইউনিয়ান স্কুল নামক একটি 
স্কুলে প্রেরিত হন। এখানে ছয় ব্খসর পাঠ করিয়া ১৪ কি ১৫ বৎসরের 
সময় দ্ারিত্র্যের তাড়নায় পাঠ সাঙ্গ করেন। মনেই বয়সেই তাহাকে 
অর্থোপার্জনের চেষ্টাতে বিব্রত হইতে হয়। কর্ম কি সহজে জোটে? বালক 
হরিশ উমেদারী করিয়! ঘুরিয়া ঘুরিয়! ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে দশ 
টাকা বেতনের একটি সামান্য চাকুরী জুটিল। কিছুদিন তাহা করিয়া বেতন- 
বৃদ্ধির আশ! না দেখিয়! তাহ! পরিত্যাগ করিলেন ।, তৎপরে আরও কিছুকাল 
দ্ারিজ্র্যদুঃখ ভোগ করার পর, মিলিটারি অূডিটার জেনেরালের আফিসে ২৫২ 
টাক! মাসিক বেতনের এক কর্ম পাইলেন। এই কর্দটি তাহার সর্বন্ধিধ 
উন্নতির মূল কারণ হইল। তিনি অন্বস্ত্রের চিন্তা হইতে একটু নিষ্কৃতি 



৮১৬ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বন্দসমাজ 

পাইয়াই আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত আপনার জানোক্নতি সাধনে নিধুক্ত 
হইলেন। কিনিয়া ও ভিক্ষা করিয়া গ্রন্থ সংগ্রহ পূর্বক পাঠ করিতে আরস্ত 
করিলেন। তাহাতে সন্তষ্ট থাকিতে না পারিয়া কিঞ্চিৎ বেতন বৃদ্ধি হইলেই 
কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর টাদাদায়ী সভ্য হইয়া, সেখানে গিয়া” পাঠ 
করিতে আরম্ভ করিলেন । প্রতিদিন আফিসের ছুটীর পর লাইব্রেরীতে গিয়া 
বসিতেন ও সন্ধ্যাপর্্যস্ত ইংরাজী সংবাদপত্র ও পত্রিকাদি পাঠ করিতেন; 
তত্ভিন্ন রাশি রাশি গ্রন্থ বাড়ীতে আনিয়া রাত্রে পাঠ করিতেন। এইরূপ 
শোনা যায়, এই সময়ে পাঁচ মাস কালের মধ্যে ৫৭ খানি বান্ধাই এডিনবর! 
রিভিউ, ছুই তিন বার পড়িয়া হৃদগত করিয়াছিলেন । 
হরিশ একদিকে যেমন পড়িতেন, অপরদিকে তৎ্কাঁল প্রচলিত ইংরাজী 

সাময়িক পত্রে মধ্যে মধ্যে লিখিতেন। সে সময়ে হিন্দুকালেজের পূর্বতন ছাত্র 
কাশীগ্রসাদ ঘোষ বু [06511156101 নামে, এক ইংরাজী কাগজ 

সম্পাদন করিতেন, তাহাতে হরিশের লিখিত প্রবন্ধাদি সর্বদা বাহির হইত । 
এই লেখার জন্য শিক্ষিত দলে তিনি সুপরিচিত হইয়া পড়িলেন। তিনি 
২৫২ টাঁকাঁর কর্মে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া তাহার বেতন 
৪০০২ চাঁরিশত টাকা হইয়াছিল। তিনি মৃত্যুকাল পধ্যন্ত এ কর্মে প্রতিষ্ঠিত 
ছিলেন। 

১৮৫২ সালে হরিশের মান সন্ত্রম এমন হইয়াছিল যে, অপরাপর সভ্যগণের 
আগ্রহে এই সালে তিনি ব্রিটিশ ইও্ডিয়ান সভার সভ্যপদে প্রবেশ করেন। 
প্রবেশ করিয়াই তিনি আইন, আদালত, রাজনীতি প্রভৃতির মর্শ অবগত 
হইবার জন্ত এমনি মনোনিবেশ করিলেন যে, ত্বরায় তিনি এ এসোসিয়েশনের 
পরামর্শ্াতৃগণের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন। একদিকে 
যেমন রাজনীতি সম্বন্ধে দেশের সর্ববিধ হিতকর বিষয়ে তিনি পরামর্শদীত1 ও 
সহায় হইলেন, তেমনি অপরদিকে কতিপয় বন্ধুর সহিত সমবেত হইয়! তাহার 
বাসভূমি ভবানীপুরে একটি ব্রাহ্মদমাজ স্থাপন করিলেন। তিনি এ সমাজের 
একজন উৎসাহী সভ্য ও সম্পাদক ছিলেন। তিনিই সর্বাগ্রে ব্রাহ্গধন্ম 
প্রচারার্থে ইংরাজী বক্তৃতার প্রথা প্রবন্তিত করেন। এই সময়ে তাহার প্রদত্ত 
কতকগুলি বক্তৃতা মুক্রিত হইয়াছে । « 

এই সকল দেশহিতকর কাধ্যের মধ্যে অন্থমান ১৮৫৩ সালে মধুস্দন রায় 
নামক একজন ব্বদেশ-হিতৈষী ধনী ব্যক্তি একটি মুদ্রাধন্ত্র ক্রয় করিয়া একথানি 
সাপ্তাহিক, ইংরাজী সংবাদপত্র বাহির করিবার অভিগ্রীয় করিলেন। তিনিই 
“হিন্দু পেটি য়ট” বাহির করিয়া কিছুদিন অপরের দ্বারা চালাইয়া পরে হরিশ 
চন্দ্রকে তাহার সম্পাদক নিযুক্ত করেন। হরিশ মনের মত একটা কাজ পাইয়া 
এঁ পত্তিকা সম্পাদনে দেহ মন নিয়োগ করিলেন। কিন্তু তখন ইংরাজী সংবাদ 
পত্র পড়িবার লোক অল্পই ছিল; সুতরাং অনেক চেষ্টা করিয়া হিন্দুপেটি টের 
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গ্রাহক এক শতের অধিক হইল না। এই অবস্থাতে. কিছুদিন পেটি,য়ট 
চালাইয়া মধুস্দন রায় নিজ প্রেস অপরকে ধিক্রয় করিয়া “পেট যু” হরিশ 
চন্ত্রকে দিয়া পশ্চিম যাত্রা করিলেন। 

হরিশ কাগজ ভবাঁনীপুরে তুলিয়া লইয়া গেলেন। এখানে আসিয়া তাহার 
ভ্রীত1 হারাণ চন্দ্রকে নামতঃ প্রেম ও কাগজের সত্বাধিকারী করিয়া উত্সাহ- 
সহকারে কাগজ চালাইতে লাগিলেন। তাহার বিদ্যা বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার 
গুণে পেটিয়ট কিরূপ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল তাহার বিবরণ অগ্রেই 
দিয়াছি। সিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে পেটিয়টের শক্তি অদ্ধিতীয় হইয়া 
উঠিল। 

হরিশের যে লেখনী লর্ড ডালহউসির অযোধ্যাধিকারের সময়ে অগ্নি 
উদগীরণ করিয়াছিল, তাহাই মিউটিনীর সময়ে ক্যানিং-এর পৃষ্ঠপোষক হইয়। 
শাস্তিস্থাপনের প্রয়াস পাইয়াছিল। সেই লেখনী আবার নীলকরদিগের 
অত্যাচার নিবারণার্থ সশস্ত্র হইয়া ঈাড়াইল। নীলকর-অত্যাচার-নিবারণ 
হরিশের এক অক্ষয় কীত্তি। এই কার্যে তিনি দেহ, মূন, অর্থ, সামর্থ্য সকলি 
নিয়োগ করিয়াছিলেন। নীলকর হাঙ্গামার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত এই ₹- 

বিগত শতাব্দীর প্রারস্ত হইতেই যশোহর, নদীয়া, পাবন। প্রভৃতি নান। 
জেলাতে নীলের চাষ আবরস্ত হয়। ইংরাজগণ কোম্পানি করিয়া নীলের 
চাষ আরম্ভ করেন। অল্প ব্যয়ে অধিক লাভ করা তাহাদের উদ্দেশ্য 
ছিল; স্থতরাং তাহারা তাহার নানাপ্রকার উপায় অবলগ্ধন করিয়াছিলেন । 
তন্মধ্যে দাদন দেওয়া একটি প্রধান। দাদনের অর্থ কষিদিগকে অগ্রিম. 
অর্থ দেওয়া। দরিদ্র কষকগণ অগ্রিম অর্থ পাইলে আরও অনেক 
কাজে লাগাইতে পারিবে বলিয়া দ্রাদন লইত; এবং ভাল ভাল জমিতে 
নীল বুনিবে এবং অপরাপর প্রকারে নীলকরদিগের সাহাষ্য করিবে 
বলিয়! প্রতিশ্রত থাফিত। তৎপরে তাহারা নীলকরদিগের দাসব্ূপে 
পরিণত হইত। নীলকর্গণ জোর করিয়া উৎকৃষ্ট জমিতে নীল বুনাইয়া 
লইতেন; বলপুর্ববক তাহাদিগের গোলাঙগলাি ব্যবহার করিতেন; তাহাদের 
আদেশানুসারে কাঁধ্য করিতে না চাহিলে প্রহার, কয়েদ, গৃহদাহ 
প্রভৃতি নৃশংস অত্যাচার করিতেন; এবং অনেক স্থলে জমিদার হইয়! 
বসিয়া অবাধ্য প্রজাদ্িগকে একেবারে ধনে প্রাণে সারা করিতেন । 

কয়েক বৎসরের মধ্যে এই সকল অত্যাচার এতই অসহ হইয়া উঠিয়াছিল 
যে, গবর্ণমেন্ট উপদ্রব নিবারণের উদ্দেশে নূতন আইন করিতে বাধ্য হইলেন। 
কিন্তু তাহাতে বিবাদ আরও পাকিয়া গেল। অরশেষে অন্্মান ১৮৫৮ 
কি ৫৯ সালে লক্ষ লক্ষ প্রজা ধর্শঘট করিয়া . প্রতিজ্ঞার্য হইল যে, 
নীলের দাদন লইবে না বা নীলের চাষ করিবে না। ভখন নীলকর 
ইংরাজগণ তাঁহাদের অত্যাচারের মাত্রা আরও বুদ্ধি'করিলেন। যশোহর, 
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নদীয়া প্রভৃতি জেলার জমিদারগণের ও প্রজাগণের সহিত নীলকরদিগের 
ঘোর বিবাদ বাধিয়া গেল। অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল। জেলার ম্যাঁজিষ্রেট প্রভৃতি নীলকরদিগের স্বজাতীয়, স্তরলাং 
প্রজার! প্রায়ই সুবিচার লাভ করিত মা । কিন্তু তাহারা ইহাতেও দমিত না? 
অনেকে ধনে প্রাণে সারা হইয়া যাইত, তবু নিরস্ত হইত না। এই সময়ে 
হরিশচন্ত্র অত্যাচারিত প্রজাবৃন্দের পক্ষ হইয়া! লেখনী ধারণ করিলেন। 
অবশেষে প্রধানতঃ তাহারই চেষ্টাতে গবর্ণমেপ্ট এই ১৮৬৭ সালেই “ই্ডিগো 
কমিশন” নিযুক্ত করিলেন। তাহার সভ্যগণ জেলায় জেলায় ঘুরিয়া নীলের 
অত্যাচার বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন । হরিশ কমিশনের সমক্ষে 

সাক্ষ্য দিলেন। চারিদিক হইতে নীলকরদ্িগের উপরে ছি ছি রব উঠিল। 
নীলকরগণ জাতক্রোধ হইয়া! আকিবল্ড হিল্স নামক একজন নীলকরকে 
খাড়। করিয়! পেটিয়টের নামে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন । 
প্রথমে স্থৃপ্রিম কোর্টে ফৌজদারি মোকদ্দম1 উপস্থিত করা হইল। ভবানীপুর 
স্থপ্রিম কোর্টের এলাকাতূক্ত নয় বলিয়! সে মোকদ্দম! উঠিয়া গেল। কিন্তু 
এই সকল গোলমালে হরিশের ভগ্ন শরীরে আর সহিল না। ১৮৬১ সালের 

জুন মাসে ৩৭ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক হইতে অন্তহিত হইলেন। 
মান্গষের দেহে আর কত সয়! সে সময়ে ধাহার। হরিশের ছুরস্ত পরিশ্রম 

দেখিয়াছেন, তাহারা বলেন যে, রাত্রির কয়েক ঘণ্টা কাল ব্যতীত হরিশের 
আর বিশ্রাম ছিল না। একে “পেটিয়ট” পত্রিকার সম্পাদকতা কাজ, সেজন্য 
তীহাকে রাশি রাশি সংবাদপত্র পড়িতে হইত ও প্রবন্ধাদি লিখিতে হইত, 
তদুপরি দ্রিবারাত্রি নীলকরপ্রপীড়িত প্রজাবৃন্দের সমাগম । তাঁহার ভবন 
সর্বদা লোকারণ্য থাকিত। কাহারও দরখাস্ত লিখিয়া দিতে হইতেছে, 
কাহাীকেও উকিলের নিকট স্থপারিস চিঠি দিতে হইতেছে, কাহারও 
মোকদ্দমার হাল শুনিতে হইতেছে; বিশ্রাম নাই অনেক দ্রিন আফিস 
হইতে ফিরিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহর পধ্যস্ত আর আফিসের পোষাক বদলাইবার 
সময় পাইতেন না। আঁফিসের কলম ছাড়িয়া আসিয়া আবার কলম ধরিয়া 
বসিয়া! যাইতেন | তাহার জননী এই গুরুতর শ্রমের প্রতিবাদ করিয়া টিক টিক্ 
করিতেন । বলিতেন, “ওরে মান্থষের"শরীরে এত শ্রম সবে না, ওরে মারা 
পড়বি, ওরে কলম রাখ্।” তছুত্তরে তিনি বলিতেন-__-“মা, তোমার সব কথ! 
শুনবো, কিন্ত এই গরীব প্রজাদের জন্যে যা কর্ছি তাতে বাধা দিও না, ওরা 

' ধনে প্রাণে সারা হলো, এ কাজ না করে আমি ঘুমাতে পার্বো! না।” কিন্ত 
এই' অতিরিক্ত শ্রমের ফল এই হইত যে, যে পেটিয়টের কাজ সপ্তাহ ধরিয়া 
করিলে অপেক্ষাকৃত লঘু হইত, তাহা ছুই দিনে সারিতে হইত, সুতরাং সে 
ছুই দিন সমন্ত রাতি জাগরণ করিতে হইত। এই গুরুতর শ্রমে দেহ মন 
যখন ক্রাস্ত হইয়া পড়িত, তখন শিক্ষিত ব্যজিদিগের তদানীস্তন প্রথাচ্সারে 
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রাবিষ পান করিয়া আপনার অবসর দেহ মনকে সজাগ রাখিবার চেষ্টা 

করিতেন। 
এরপ শুনিয়াছি যে, ইহার কিছু পুর্বে তাহার প্রথমা পত্ীর মৃত্যু হয়। সেই: 

শোঁকের অবস্থাতে তাহার নবপরিচিত ধনী বন্ধুগণ তাহাকে স্্রাপান ও অন্যান্য 
নিন্দিত আমোদে লিপ্ত করিয়া তাহার শোকাপনোদনের চেষ্টা পান। তাহা 
হইতেই তাহার সর্ধজনপ্রশংসিত চরিত্রে কালির রেখা পড়ে; তাহ! হইতেই 
তাহার পানাসক্তি প্রবল হয়। এই বিবরণ যখন শুনি, তখন চক্ষে জল আসে 
আর বলি-_হায়! স্কচ কবি বরন্স্ লাঙ্গল ফেলিয়া যদি এডিনবর! নগরে না 
আসিতেন তাহা হইলে যেমন ভাল হইত, তেমনি আমাদের দরিদ্র ব্রাহ্মণের 
সম্তান হরিশের পদবুদ্ধি যদি না হইত, তিনি যদি কলিকাতায় ধনীদের আদছুরে 

ছেলে হইয়া! না ঈাড়াইতেন, তবে বুঝি ভাল হইত । ধনীর! কয়েকদিনের জন্য 
তাহাকে স্বন্ধে করিয়া নাচিয়া গেলেন, দিয়া গেলেন মদের বোতল ও দারুণ 

গীড়া। ক্ষতি যাহা হইবার হরিশের পরিবারবর্গের হইল; এবং সর্ধোপরি 
হতভাগিনী বঙ্গভূমির হইল। আমার দৃঢ় বিশ্বীস হরিশচন্্রের স্তাঁয় এমন বিমল 
হৃদয়ে, দেহ মন প্রাণ দিয়া, স্বদেশের সেবা অতি অল্প লোকেই করিয়াছে । 

না৷ জানি নীলকরগণ কি জাতক্রোধই হইয়াছিলেন ! হরিশের মৃত্যুর 
পরেও তাহাদের ক্রোধ থামিল না। যে আফিবল্ড হিল্স্ তীহার নামে 
প্রথমে সুপ্রিম কোর্টে অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন, তিনিই তদনস্তর 
তাহার বিধবা! পত্বীকে প্রতিবাদীশ্রেণীগণ্য করিয়া আলিপুর কোর্টে দশ হাজার 
টাকার দাবী করিয়া, দেওয়ানী মোৌকদ্দমা চালাইতে অগ্রসর হইলেন। 
হিল্সের পশ্চাতে নীলকরগণ ছিলেন, হরিশের বিধবার পশ্চাতে কেহই ছিল 
না। এদেশয়দিগের মধ্যে সে একতা কোথায়? কাজেই বন্ধুদিগের পরামর্শে 
হরিশের বিধবাঁকে আপসে মিটাইতে হইল। কিন্তু তথাপি বাদীর খরচার 
হিসাবে এক হাঁজার টাক দিবার জন্য অঙ্গীকার করিতে হইল। এই এক 
হাজার টাকা অনেক কষ্টে সংগ্রহ করিয়া বিধবার বসতবাটী-খানি ক্রোক 
হইতে উদ্ধার করিতে হইয়াছিল! 

যাহা হউক এক দিকে যখন ইপ্ডিগো কমিশন ও পেটিয়টের সহিত 
বিবাদ প্রভৃতির উপক্রম, তখন অপর দিকে ১৮৬০, সালের আশ্বিন মাঁসে 
দীনবন্ধু মিত্রের স্থবিখ্যাত 'নীলদর্পণ, নাটক প্রকাশিত. হইল। এই আর 
এক ঘটনা যাহাতে বঙহ্গসমাজে তুমুল আন্দোলন তুলিয়াছিল। কোন 
গ্রন্থ বিশেষে যে সমাজকে এতদূর কম্পিত করিতে পারে তাহা” অগ্রে 
আমরা জানিতাঁম না । “নীলদর্পণ” কে লিখিল, তাহা! জানিতে পারা গেল 
না; কিন্তু বাসাতে বাসাতে “ময়রাণী লো সই নীল গেজেছ কই”? ইত্যাদি 
দৃশ্তের অভিনয় চলিল। যতদূর স্মরণ হয় মাইকেল মধুস্দন দত এই গ্রন্থ 
ইংরাজীতে অন্ধুবাদ করেন) পাদরী জেম্স লং সাহেব "তাহা নিজের নামে 

১৩ 
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প্রকাশ করিলেন। ইংলগ্ডেও আন্দোলন উপস্থিত হইল। নীলকরগণ আসল 
্রস্থকারকে না পাইয়া! ইংলিসমান পত্রিকার সম্পাদককে মুখপাত্র করিয়া 3৮৬১ 
সালের ১৯শে জুলাই লং-এর নামে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করির্পেন। 

এরূপ মোকন্দমা পুর্ধ্বে কখনও হয় নাই। লং বিধিমতে বুঝাইবার চেষ্টা 
করিলেন ষে, তিনি বিদ্বেষবুদ্ধিতে কোনও কাঁধ্য করেন নাই। তিনি বহুবর্ষ 
হইতে দেশীয় সংবাদপত্রের ও ভাষায় লিখিত গ্রন্থাদির ভাব গবর্ণমেন্টের 
গোচর করিয়া আসিতেছিলেন। নীলদর্পণের অনুবাদ সেই কাধ্যেরই 
অঙ্গন্বূপ। কিন্তু তদানীন্তন ইংরাজ-পক্ষপাতী জজ সার মর্ডাণ্ট ওয়েল্স্ 
সে কথার প্রতি কর্ণপাত করিলেন ন1। তাহার বিচারে লং-এর এক মাস 
কারাবাস ও এক হাজার টাক জরিমানা হইল। তখন নীলকর বিদ্বেষ 
এদেশীয়দিগের মনে এমন প্রবল যে, জরিমানার হুকুম হইবামাত্র, মহাভারতের. 
অনুবাদক স্থুপ্রসিদ্ধ কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়, জরিমানার হাজার টাকা 
গুণিয়া দিলেন । এরূপ শুনিয়াছি যে, আরও অনেক দেশীয় ভদ্রলোক আদালতে 
জরিমানার টাক1 দ্রিবার জন্য টাক! লইয়া! উপস্থিত ছিলেন । 

বলিতে কি ১৮৫৬২ হইতে ১৮৬১ পর্য্যন্ত এই কাল বঙ্গসমীজের পক্ষে 
মাহেন্দ্রক্ষণ বলিলে হয়। এই কালের মধ্যে বিধবাবিবাহের আন্দোলন, ইত্তিয়ান 
মিউটিনী, নীলের হাঙ্গাম1, হরিশের আবির্ভীব, সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়, 
দেশীয় নাট্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তিরোভাব ও মধুস্থদনের আবির্ভাব 
কেশবচন্দ্র সেনের ব্রাঙ্ষমমাজে প্রবেশ ও ত্রাক্ষসমাজে নবশক্তির সঞ্চার 

প্রভৃতি ঘটনা ঘটিয়াছিল। ইহার প্রত্যেকটিই বঙ্গসমাঁজকে প্রবলরূপে 
আন্দোলিত করিয়াছিল, প্রত্যেকটিরই ইতিবৃত্ত গভীর অভিনিবেশ সহকারে 
আলোচনার যোগ্য । 

নীলদর্পণ নাটকের যে এত আদর হইয়াছিল, তাঁহার একট! কাঁরণ এই 
ছিল যে, সে সময়ে বঙ্গঘমাজে নাট্যকাব্যের নব-অভ্যুদূয় ও রঙ্গালয়ের 
আবির্ভাব নিবন্ধন লোকের মনে একপ্রকার উত্তেজন! চলিতেছিল। বঙ্ধদেশে 
নাট্য কাব্যের অভ্যুদয় একট! বিশেষ ঘটনা । তৎপুর্ব্ে যাত্রা, কবি, হাপ 
'আকড়াই প্রভৃতি লোকের আমোদপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার একমাত্র উপায় 
ছিল। অধিকাংশ স্থলে এই যাত্রা, কবি ও হাপ আকড়াই অভদ্র অশ্লীল বিষয়ে 
পূর্ণ থাকিত। ইংরাজী শিক্ষা দেশমধ্যে যেমন ব্যাপ্ত হইতে লাগিল, সেই সঙ্গে 
সঙ্গে এই সকলের প্রতি শিক্ষিত ব্যক্তিদিগেরশবিভৃষ্ণ! জন্মিতে লাগিল । 
অনেকে যাত্রা কবি প্রভৃতিতে উপস্থিত থাকিতে লজ্জা বোধ করিতে 
লাগিলেন । তখন বন্ধুমগ্ডলীর মধ্যে বসিয়া! স্থরাপান ও হাস্য পরিহাস 
প্রভৃতি করাই তাহাদের একমাত্র সামাজিক আমোদ অবশিষ্ট রহিল। শিক্ষিত 
ব্যক্িদিগের মধ্যে অনেকে ইংরাজগণের স্থাপিত,রঙ্গালয়ে গিয়া! অভিনয় দর্শন 
করিতেন। সে সময়ে (১৮৫৬ | ৫৭ সালে) সহরে ইংরাজদের একটি প্রসিদ্ধ 
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রঙ্গালয় ছিল, তাহাতে দেশের অনেক “শিক্ষিত লোক ও বড়লোক অভিনয় 
দেখিতে যাইতেন। দেখিয়। আসিয়া! আমাদের মধ্যে এরূপ রঙ্গালয় নাই 
কেন বলিয়া ক্ষোভ করিতেন। তাহার ফলন্বূপ সহরের ছুই একজন 
বড়লোক উদ্যোগী হইয়া ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে অভিনেতা করিয়া 
ইংরাজী নাটক অভিনয় করিয়! বন্ধুবান্ধবের চিত্ত-বিনোদন করিবার চেষ্টা 
করিতে আরম্ভ করিলেন। এ চেষ্টা তখন সম্পূর্ণ নৃতন ছিল না। ইহার 
অনেক কাল পুর্বে স্প্রসিদ্ধ প্রসন্নকূমার ঠাকুর মহাশয় একবার নিজের 
স্ু'ড়োর বাগানে এইচ. এইচ. উইলসন সাহেবের অন্থবাদদিত উত্তররামচরিত 
অভিনয় করিয়া বন্ধুবান্ধবকে দেখাইয়াছিলেন । | 

দেশীয় ভদ্রলোকদিগের মধ্যে ইংরাজী অভিনয়ের আদর দেখিয়া ১৮৫৪ 
সালে ইংরাজদিগের রঙ্গালয়ের লোকের] উদ্যোগী হইয়া! ওরিয়েন্টাল সেমিনারী 
ভবনে “ওরিয়েন্টাল থিয়েটার” নামে এক শাখা রঙ্গালয় স্থাপন পুর্ব্বক 
সেক্সপীয়রের নাটক সকলের অভিনয় আরম্ত করিলেন। তাহাতে' দেশীয় 
শিক্ষিত সমাজে ইংরাজী অভিনয়ের ধূম লাগিয়া গেল। রঙ্গালয়ের অভিনয় 
একট! বাতিকের মধ্যে দাড়াইল। স্কুলের ছেলে ছোকরারা স্বীয় স্বীয় দলে 
ছোট ছোট রকমে ম্যাকবেথ প্রভৃতির অভিনয় আর্ত করিল। কিন্ত ক্রমে 
ধনিগণ অন্থভব করিলেন যে, ইংরাজী নাটক অভিনয় করিলে সাধারণের 
গ্রীতিকর হয় না। এই জগ্য বাঙ্গালা নাটকের অভিনয়ের দিকে তাহাদের 
দৃষ্টি পড়িল। এই সময়ে সংস্কৃত কালেজের অন্যতম অধ্যাপক রামনারায়ণ 
তর্করত্ব মহাশয় কোনও ধনি-প্রদত্ত পাঁরিতোধিক লাভের উদ্দেপ্তে “কুলীনকুল 
সর্বন্ত” নামক এক নাটক রচনা করিয়াছিলেন। স্তুপ্রসিদ্ধ যতীন্দ্রমোহন 
ঠাকুর মহাশয়ের প্ররোচনায় ওরিয়েন্টাল থিয়েটারে একবার তাহার অভিনয় 
হয়। ইহাতেই দেশীয় নাটক অভিনয়ের দ্বার খুলিয়া গেল। তৎপরে ১৮৫৭ 
সালে সিমুলীয়ার বিখ্যাত ধনী আশুতোষ দেব (ছাঁতু বাবু) উদ্যোগী হইয়া 
শকুস্তলাকে বাঙ্গালা নাটকাকারে পরিণত করিয়া অভিনয় করাইলেন। 
তৎপরেই মহাভারতের অগ্কবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় নিজ ভবনে 
বেণীসংহার নাটকের অভিনয় করাইলেন; এবং কিছু দিন পরে মহাসমারোহে 
তাহার নিজের অন্ুবাদিত বিক্রমোর্ধশী নাটকের অভিনয় হইল। দেখিতে 
দেখিতে সহরে বাঙ্গালা! নাটক অভিনয়ের প্রথা! প্রবন্তিত হইয়া গেল। 

এই সকল অভিনয় দেখিয়া পাইকপাড়ার রাজপরিবারের দুই ভাই, 
রাজা প্রতাপচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্রের এবং (মহারাজ) যতীক্রমোহন ঠাকুরের মনে 
একটি দেশীয় রঙ্গালয় স্থাপনের সংকল্প জন্মিল। তীহাক্সা তিন জনে পরামর্শ 
করিয়া বেলগাছিয়া নামক উদ্যানে এক নাট্যালয় স্থাপন করিলেন। এই 
নাট্যালয় বঙ্গসাহিত্যে এক নবধুগ আনিয়! দিবার পক্ষে উপায়-স্বরূপ হইল । 
ইহা অমর কবি মধুস্দনের সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিল। মাইকেল 
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মধুস্ছদন বত্ত, ১৮৫৬ সালে মান্দ্রীজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তদানীস্তন 
কলিকাতার পুলিস কোর্টে কাজ করিতেছিলেন। কলিকাতার লোক তাহাকে 
চিনিত না। কেবল হিম্কালেজের কতিপয় সহাধ্যায়ী মাত্র 
চিনিতেন। বাবু গৌরদাস বসাক তাহাদের মধ্যে একজন। গোৌরদাস বাবু 
তাহাকে নৃতন নাট্যালয়ের উদ্ঠোগী ধনীদের সহিত পরিচিত করিয়া দেন। 
তাহারা & নাট্যালয়ে ১৮৫৮ সালে সংস্কৃত রত্বাবলী নাটকের অনুবাদ করিয়া 
অভিনয় করিলেন। মধুস্থদন তাহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়া দিলেন। সেই 
ইংরাজী অন্থবাদ দেখিয়াই মধুস্থদনের বিদ্যাবুদ্ধির প্রতি রাঁজাদের নিরতিশয় 
শ্রদ্ধা জম্মিল। মধুস্থদন প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের নিয়মবদ্ধ রীতি ত্যাগ পুর্ব্বক 
নৃতন প্রণালীতে “শশ্সিষ্টা” নাটক রচনা করিলেন। তাহা সকলের হৃদয়-গ্রাহী 
হইল । . মধুস্থদনের প্রতিভার বিমল রশ্মি বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশকে অপূর্ধবরাগে 
অনুরঞ্জিত করিল। তাহার পদ্মাবতী, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রৌ, একেই কি 
বলে সভ্যতা, কষ্কুমারী প্রভৃতি অপরাপর নাটক ক্রমে প্রণীত ও অভিনীত 
হইতে লাগিল। 

তাহার জীবনচরিতকার বলেন যে, এই বেলগাছিয়া রঙ্গালয়ের সম্পর্ক 
হইতেই মধুস্াদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনার স্বত্রপাত। তিনি নিজের প্রণীত 
কোন কোনও নাটকে ইংরাজ কবিদিগের অন্থকরণে নায়ক-নায়িকার উক্ভি 
প্রত্যুক্তিমধ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা রচনা করিয়া যতীন্ত্রমোহন ঠাকুর 
মহাঁশয়ের নিকট পাঠ করেন । এই বিষয় লইয়! উক্ত ঠাকুর মহাশয়ের সহিত 
তাহার মতভেদ উপস্থিত হয়। ঠাকুর মহাশয় বলেন যে, ফরাসি ভাষার ন্যায় 
বাঙ্গালা ভাষ৷ অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুকুল নহে । মধুস্থদন প্রতিবাদ করিয়া 
বলেন__“বাঙ্গীল! ভাষা যে সংস্কৃত ভাষার কন্যা, তাহাতে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রচুর 
পরিমাণে লক্ষিত হয়, বাঙ্গীলাতে কেন হইবে না? আমি অমিত্রাক্ষরে কাব্য 
রচনা করিয়া দেখাইব 1৮ এই বলিয়া তিনি “তিলোতভ্তম1” রচনা করিতে 
বসেন ; এবং অল্পকাঁল মধ্যেই তাহার কিয়দংশ লিখিয়া! বন্ধুগণের হস্তে অর্পণ 
করেন। ১৮৬০ সালে “তিলোত্তমা-সম্ভব” কাব্যের কিম্নদংশ রাজেন্দ্রলাল মিত্র 
সম্পাদিত “বিবিধার্থ সংগ্রহ” নামক মাসিক গঞ্জে প্রকাশিত হয়। ইহার 
পরে তিন বৎসরের মধ্যেই মধুস্দনের অসাধারণ প্রতিভ1 দেখিতে দেখিতে 
প্রাতঃস্থধ্যের ন্যায় উঠিয়। যেন মাধ্যাহ্নিক রেখাকে অতিক্রম করিয়া গেল! 
তাহার ব্রজাজন। কাব্য ও মেদ্বনাদবধ প্রভৃতিসগ্রকাশিত হইলে তাহার 
কবিত্বধ্যাতি দেশমধ্যে ব্যাপ্ত হইল। 

বঙ্গসাহিত্য আকাশে মধুস্থদন যখন উদ্দিত হইলেন, তখনও ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্তের 
প্রতিভার দ্গি্ধ জ্যোতি তাহ! হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। কোথায় আমরা 
গুধ কবির রসিকতা! ও চিত্তরঞকক: ভাব সকলের মধ্যে নিমগ্ন ছিলাম, আর 
কোথায় আমাদের চক্ষের সম্মুখে ধক্ ধক্ করিয়া কি প্রচণ্ড দীপ্চি উদ্দিত হইল । 



নবম পরিচ্ছেদ, ' সি? 

বঙ্গনাহিত্যে সেই অপূর্ব প্রদদোষকালেরু কথা আমরা কখনই বিশ্বৃত হইব না। 
সংস্কৃত ত কবি এক স্থানে বলিয়াছেন :-- 

টি যাত্যেকতোন্তশিখরং পতিরোধষধীনাং 
আবিষ্কৃতারুণপুরঃসর একতোর্কঃ। 

একদিকে ওষধিপতি চন্দ্র অন্ত ধাইতেছেন, অপরদিকে অরুণকে অগ্রসর 
করিয়া দিবাকর দেখা দ্রিতেছেন। 

বঙ্গ সাহিত্যজগতে যেন সেই প্রকার দশা ঘটিল ! ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিভার 
কমনীয় কাস্তির মধ্যে মধুস্থদনের প্রদীপ্চ রশ্মি আসিয়া! পড়িল। বহসাহিত্যের 
পাঠকগণ আনন্দের সহিত এক নূতন জগতে প্রবেশ করিলেন। মধুস্থদনের 
্স্থাবলী যখন প্রকাশিত হইল, তখন বঙ্গসমাজে মহা আলোচনা উপস্থিত 
হইল। বঙ্গীয় পাঠকগণ মধুস্দনের ন্বপক্ষ ও বিপক্ষ ছুই দলে বিভক্ত হইলেন। 
এক দল “প্রদানিয়া”, “সান্বনিয়” প্রভৃতি পদকে বাঙ্গাল! ভাষার যথেচ্ছাঁচার 
বলিয়া উপহাস ও বিক্রপ করিতে লাগিলেন; এবং মধুনদনের অগ্ভুসরণে 
কাব্য রচনা করয়া! তাহাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহার 
প্রমাণ স্বরূপ পছু'ছুন্দরীবধ কাব্যের” উল্লেখ কর! যাইতে পারে। হধাহারা 
ইহার কিঞ্চিৎ আভাস পাইতে চান, তাহারা পণ্ডিতপ্রবর রামগতি গ্তায়রত্ব 
মহাশয়ের রচিত “বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে” উক্ত কাব্য হইতে উদ্ধতাংশ 
পাঠ করিয়া দেখিবেন। এক পক্ষ এক দিকে খন এইরূপ বিরোধী, অপর 
পক্ষ অপরদিকে তেমনি গোঁড়া । স্কুল ও কালেজের উচ্চশ্রেণীর অধিকাংশ 
বালক এই গোড়ার দলে প্রবেশ করিল। নব-প্রণীত অমিত্রাক্ষর ছন্দ কিব্ূপে 
ছন্দ ও যতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পড়িতে হইবে, তাহা সকলে বুঝিতে পারিত 
না; দুই একজন অগ্রসর চালাক ছেলে মধুস্দনের নিজের মুখে শুনিয়া 
আসিয়াছে বলিয়া! আসিয়! আমাদিগকে পড়িয়া শ্ুনাইত। এক' জন পড়িত 
বিশ জনে শুনিত। আমরা এঁ চালাক ছেলেদ্িগকে খুব বাহাছুর মনে 
করিতাম। এইরূপ ইংরাঁজ.কবি কাউপার যেমন পোপ ও ড্রাইডেনের ছন্দ- 
নিগড়ে দৃঢ় বদ্ধ ইংরাজী কাব্যে স্বাধীনতা ও ওজস্বিতা প্রবিষ্ট করিয়া নবজীবন 
আনয়ন পক্ষে উপায়ম্বরূপ হইয়াছিলেন, তেমনি মধুস্থদনের অলৌকিক প্রতিভা 
ভারতচন্ত্র ও গুপ্ত কবির রচিত ছন্দ-নিগড় হইতে বঙ্গীয় কাব্যকে উদ্ধার করিয়া 
তাহাতে ওজস্ষিত। ঢালিয়া! নবজীবনের সঞ্চার করিল! মধুস্দন প্রধানতঃ 
অমিত্রাক্ষর ছন্দে নিজ প্রতিভাকে প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া এপ মনে 
করিতে হইবে না যে, মিত্রাক্ষর ছন্দ রচনাতে তিনি কম নিপুণ দ্বিলেন। 
তাহার রচিত ব্রজাঙ্গন। কাব্য তাহার প্রমাণ। ইহাতে তিনি মিত্রাক্ষরে 
সরস স্থমিষ্ট কবিতাতে মধু ঢাঁলিয়া রাখিয়াছেন। 

অগ্রে যে কবিদ্বয়ের কথা বল! গেল ৪০০০০ ্  জীবনচরিত 
উল্লেখ করা যাইতেছে। 
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ঈশ্বরচজ্জ ওগ্ত 

স্থখের বিষয় এত দিনের পর ইহার সমস্ত গ্রস্থাবলী মুক্রিত হইতে 
আরম্ভ হইয়াছে এবং ইহার বিশ্বাসযোগ্য জীবনচরিত পাওয়া যাইতেছে। 
ইনি কীচড়াপাড়ার বৈগ্যবংশীয় হরিনারায়ণ গুপ্তের দ্বিতীয় পুত্র। বাঙ্গাল 
১২১৮ সালের ফাল্গুন মাসে ইহার জন্ম হয়। ইহার পিতার আধিক 
অবস্থা ভাল ছিল না। তিনি স্বীয় কুল ক্রমাগত চিকিৎসা ব্যবসায় 
পরিত্যাগ পুর্ববক স্বগ্রামের নিকটবর্তী এক কুছীতে ৮২ টাকা বেতনের 
একটি কর্ম করিতেন। কলিকাতা যোড়ার্সাকোতে ঈশ্বরচন্দ্রের মাতামহের 
'আলয়। মাতামহ রামমোহন গুপ্ত উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে চাকুরী করিতেন। 
তাহার অবস্থাও তাদুশ ভাল ছিল না । ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স যখন দশ বৎসর, 
তখন তাহার মাতৃবিয়োগ হয়। মাতৃবিয়োগের পর তিনি মাতামহের 
আলয়ে আসিয়া অধিকাংশ সময় থাঁকিতেন। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় 
যে, তিনি ততৎকালে পড়াশুনাতে বড় অনাবিষ্ট ছিলেন । পাঠশাঁলে যাইতেন 
বটে, কিন্তু পড়াশুনা অপেক্ষা খেলা ও দুষ্টামিতে বেশি মনোৌযোগী ছিলেন। 
বলিতে গেলে শিক্ষা যাহাকে বলে ঈশ্বরচন্দ্র তাহার কিছুই পান নাই। 
ইংরাজী শিক্ষা ত হইলই না; বাঙ্গীলাও নিজে পড়িয়া! যাহা শিখিলেন তাহাই 
একমাত্র সম্বল হইল। কিন্ত এই সম্বল লইয়াই তিনি অচিরকালের মধ্যে 
বাঙ্গালার স্বকবি ও সথলেখক রূপে পরিচিত, হইলেন । 

যৌবনের প্রারভে পাথুরিয়াঘাটার গোগীমোহন ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র 
নন্দকুমার ঠাকুরের জ্্টপুত্র যোগেজ্জমোহন ঠাকুরের সহিত তাহার আত্মীয়তা 
জন্মে। তাহাদেরই ভবনে তিনি অবসরকাল যাপন করিতেন। তীহাদেরই 
আশ্রয়ে, তাহাদেরই উৎসাহে, তাহার কবিত্বশক্তির ক্ষৃত্তি হয়। তিনি অনেক 
সময় মুখে মুখে কবিতা রচনা! করিয়া তাহাদিগকে শুনাইতেন ; সখের কবির 
দলে গান বাঁধিতেন; বিশেষ বিশেষ ঘটনা ঘটিলে কবিতা রচনা করিয়া 
সকলের চিত্রবিনোদন করিতেন। এই যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্ররোচনাতে, 
তাহারই সাহায্যে, বাঙ্গালা ১২৩৭ সালে বা ইংরাজী ১৮৩০ সালে “সংবাদ- 

প্রভাকর” সাপ্তাহিক আকারে প্রকাশিত হয়। ঈশ্বরচন্দ্র তাহার সম্পাদন-ভার 
গ্রহণ করেন। সাপ্তাহিক প্রভাকর, প্রধানত: ইহার পদ্যময় প্রবন্ধ সকলের 
গুণে, সত্বর লোকের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিল । , দেখিতে দেখিতে ইহার 
গ্রাহক ও লেখক সংখ্যা বদ্ধিত হইতে লাগিল। ঈশ্বরচন্দ্র দেশের অগ্রগণ্য 
ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজন হইয়! ্াড়াইলেন। পুর্বেই উক্ত হইয়াছে 
নথপ্রসিদ্ধ অক্ষয়কুমার দত্তের উৎসাহ-দাতাদিগের মধ্যে তিনি একজন প্রধান 
ব্যক্তি ছিলেন। অক্ষয়বাঁবু ইংরাজী পত্রিকাদি হইতে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া 
দিতেন। ঈশ্বরচন্জই তীহাকে তত্ববোধিনী সভায় সভ্য হইতে প্ররোচন। 
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কর্ন; এবং তিনিই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত তাহাকে পরিচিত 
করিয়া দেন। বলিতে গেলে উত্তরকাঁলে অক্ষয়কুমার দত্ত যে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়াছিলেন, ঈশ্বরচন্ত্রু গুপ্তই তাহার ভিত্তি স্থাপন করেন। কেবল 
তত্ববোঁধিনী সভা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র তৎকাঁলের অনেক সভা সমিতির 
সহিত সংযুক্ত ছিলেন; এবং বন্তৃতাদ্দি করিয়া সকলকে উৎসাহিত 
করিতেন । 

তৎপরে ১২৩৯ সালে যোগেন্্রমৌহন ঠাকুরের কাল হওয়াতে “প্রভাকর” 
কিছুকালের জন্য উঠিয়া! যায়। কিন্তু এ সালেই আন্মুলের জমীদার জগন্নাথ 
প্রসাদ মল্লিক মহাশয়ের উদ্যোগে “রত্বীবলী” নামে একথানি পত্রিকা প্রকাশিত 
হয়। মহেশ্ন্ত্র পাল নামক এক ব্যক্তি নামতঃ তাহার সম্পাদক ছিলেন; 
কিন্তু লিপিকার্যে তাহার পারদগিতা না থাকাতে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাঁশয়কেই 
সম্পাদকতা! কার্যে বিশেষ সহায়তা করিতে হইত। কিন্তু একার্য্যে তিনি 
অধিক দিন থাকিতে পারেন নাই। কিছুদিনের মধ্যেই স্বাস্থ্ের হানি 
নিবন্ধন সকল কাধ্য হইতে অবহ্ৃত হইয়া! কটকে তীহার পিতৃব্য শ্তামামোহন 
রায় মহাশয়ের আবাসে গিয়া কিছুদিন অবস্থিতি করেন। সেখানে একজন 
দণ্ডীর নিকট তন্ত্রশীন্ত্র পাঠ করিয়া তাহা বাঙ্গালা কবিতাতে অন্গবাদ করিতে 
প্রবৃত্ত হন। বাঙ্গালা ১২৪৩ সালের বৈশাখ মাসে ঈশ্বরচন্দ্র কটক হইতে 
প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আবার প্রভাকরকে পুনরুজ্জীবিত করেন। তখন প্রভাকর 
সপ্তাহে তিন বার প্রকাশিত হইতে লাগিল। ১৮৪৫ সালের আষাঢ় মাস 
হইতে তাহ1 দনিকরূপে পরিণত হয়। এইবারে ঈশ্বরচন্্র অনেক পণ্ডিত ও 
স্ললেখক ব্যক্তিকে স্বীয় কাধ্যের সহায়তার জন্য ব্রতী করিলেন। তন্মধ্যে 
দক্ষিণ ২৪ পরগণার চাঙ্গড়িপৌতা গ্রামনিবাসী হরচন্ত্র ন্ায়রত্ব মহাশয় একজন 
প্রধান সহায় ছিলেন। ইনি “সোমপ্রকাশের” জন্মদাতা খ্যাতনাম। দ্বারকানাথ 
বিছ্াভৃুষণ মহাশয়ের পিতা ও আমার মাতামহ। 

এখন হইতে “প্রভাকর্” উদ্দীয়মান রবির ন্যায় দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি-সম্পন্ন 
হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রভাকরের কবিতা পড়িবার জন্য বাঙ্গাল! দেশের 
লোক পাগল হইয়! উঠিল। প্রভাকর বাহির হইলে বিক্রেতৃগণ রাস্তার মোড়ে 
দাঁড়াইয়া এ সকল কবিতা পাঠ করিত এবং দেখিতে দেখিতে কত কাগজ 
বিক্রয় হইয়া যাইত ! ক্রমে দেশে ঈশ্বরচন্ত্রী কবিদল দেখা দিল ; এবং বঙ্গ- 
সাহিত্যে এক নবধযুগের স্ত্রপাত হইল । এখন যেমন ছোট বড়, পুরুষ স্ত্রীলোক 
যিনি কবিতা রচনা! করেন তিনিই রবীন্দ্রনাথের স্বাচে ঢালিয়া থাকেন, তখন 
কবিতা রচনার জন্য যে কেহ লেখনী ধারণ করিতেন তিনি জ্ঞাত বা অজ্ঞ'ত- 
সারে ঈশ্বরচন্দ্রের ছাচে ঢাঁলিতেন। দেখিতে দেখিতে, ঈশ্বরচন্দ্রের অচ্ছুকরণে 
শিশ্ু-প্রশিষ্ঠ-শাখা-প্রশাখা-সমন্থিত এক কবি-সম্প্রদায়ের স্ষ্টি হইল। এই 
শিশ্তদলের মধ্যে সুধীরগন-প্রণেতা! দ্বারকানাথ অধিকারী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টো- 
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পাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, হরিমোহন সেন, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনোয়োহছন 
বন্ধ পরবর্তী সময়ে খ্যাতি, প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে 
পদ্মিনীর উপাখ্যান প্রণেতা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কিয়ৎপরিমাণে গুরুর পদবী 
অতিক্রম করিয়া কিছু মৌলিকত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহার রচিত কবিতা 
এক সময় বঙহগদেশের পাঠকবৃন্দকে বিশেষ আনন্দ প্রদান করিয়াছিল। 
আমাদের যৌবনকাঁলে যে সকল ব্যক্তির প্রতিভা! আমাদিগকে কাব্যজগতে 

প্রবেশ করিবার জন্য উন্মুখ করিয়াছিল, তন্মধ্যে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এক 
জন ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই । 

যাহা! হউক ১৮৫৩ সালে ঈশ্বরচন্দ্র “পাষগু-গীড়ন” নামক এক পত্র বাহির 
করেন। “ভাস্কর” পত্রের সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ মহাশয় কর্তৃক 
প্রকাশিত “রসরাজ” পত্রের সহিত কবিতাযুদ্ধ ও গালাগালি করা এ “পাষগু- 
পীড়নের” প্রধান কাধ্য হইয়া! উঠে। তখন বঙ্গীয় আসরে প্রতিনিয়ত যে 
কবির লড়াই চলিত, সাহিত্যক্ষেত্রে সেই কবির লড়াইকে অবতীর্ণ কর উক্ত 
পত্রদ্ধয়ের উদ্দেশ্য ছিল। সে অভদ্র, অশ্লীল, ব্রীড়াজনক উক্তি প্রত্যুক্তির 
বিষয় স্মরণ করিলে এখনও লজ্জা হয়। ইহাতে বঙ্গসাহিত্যজগতে এপ 
অঙ্গীলতার শ্রোত বহিয়াছিল, যাহার অগ্থুরূপ নিকষ্ট রুচি আর কোনও দেশের 
ইতিবৃত্তে দেখা যায় না। প্রকাশ্ত পত্রে যে সে সকল বিষয় কিরূপ প্রকাশিত 
হইত তাহা ভাবিলে আশ্চর্ধ্যান্বিত হইতে হয়। 

স্থখের বিষয় যে, বাঙ্গালা ১২৫৪ সালের মধ্যেই পাষগু-গীড়ন উঠিয়। যায়। 
বোধ হয় পাঠকবর্গের বিরক্তিই তাহার প্রধান কারণ হইয়া থাকিবে । কারণ 
এঁ ১২৫৪ সালেই ঈশ্বরচন্দ্র “সাধুরঞজন” নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ 
করিতে আরম্ভ করেন। এখানিতে তীহার শিষ্ভ-মণ্ডলীর কবিত] ও প্রবন্ধাদি 
প্রকাশিত হইত। এই পত্র বহুদিন জীবিত ছিল। ১২৬০ সাল হইতে 
ঈশ্বরচন্দ্র এক একখানি স্থুলকায় মাঁসিক প্রভাকর প্রকাশ করিতে আরস্ত 
করেন। তিনি ১২৬২ সালের আধাঢ মাসে রায় গুণাকর ভারতচন্ত্রের 

জীবনচরিত সম্বলিত গ্রন্থাবলী পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। এই তাহার 
প্রথম পুস্তক প্রকাশ। ১২৬৪ সালে পপ্রবোধপ্রভাকর' নামে আর একখানি 
গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি আর ছুইটি ফার্য্যে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন, তাহ 
সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। প্রথম, বঙ্গীয় কবিগণের জীবনচরিত ও 
কাব্য সংগ্রহ। দ্বিতীয়, শ্রীমদ্ভাগবতের বাঙ্গালা, অন্বাদ। এই উভয় 
কাধ্যেই, তিনি হস্তার্পণ করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্ প্রভূত পরিশ্রম করিয়া- 
ছিলেন, কিন্তু উভয় কাঁধ্য সম্পন্ন করিবার পুর্বেই তাহার দেহাস্ত হয়। ১২৬৫ 
সালের মাঘ মাসের মাসিক 'প্রভাকর; প্রকাশ করিবার পরই তিনি কঠিন 
জররোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুশয্যায় শয়ন করেন এবং সেই জরেই ১০ই মাঘ 
দিবসে তাহার মৃত্যু হয়। | 
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মাইকেল মধুসূদন দত্ত 

ঈশ্বরচন্দ্র যখন মৃত্যুশধ্যাত্তে শয়ান, তখন মধুস্দন লোকচক্ষের 
অগোচরে থাকিয়! প্রতিভা-বলে উঠিয়া ঈীড়াইবার জন্য ছুরস্ত পরিশ্রম 
করিতেছিলেন। মধুন্ছদন যশোর জেলাস্থ সাগরঘীড়ী নামক গ্রামবাসী রাঁজ- 
নারায়ণ দত্তের পুত্র। তাহার পিত1 কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতের 
একজন প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন; এবং তছুপলক্ষে কলিকাতাঁর উপনগরবর্তীঁ 
খিদ্িরপুর নামক স্থানে বাস করিতেন। ইংরাজী ১৮২৪ সালে, ২৫শে জাহ্ুয়ারী 
তাহার জন্ম হয়। তাহার জননী জান্ববী দাসী কাটিপাড়ার জমিদার গোৌরীচরণ 
ঘোষের কন্যা । জাহৃবীর জীবদ্দবশাতেই বিলাস-পরায়ণ রাজনারায়ণ আর 
তিনটি বিবাহ করিয়াছিলেন। ছুইটি সহোদর ভ্রাতার অকালে মৃত্যু হওয়ায় 
মধু্থদন স্বীয় জননীর একমাত্র পুত্র ছিলেন। স্থতরাং তিনি শৈশবাঁ- 
বধি মায়ের অঞ্চলের নিধি, আছুরে ছেলে ছিলেন। রাজনারায়ণের অর্থের 
অভাব ছিল না; সুতরাং অর্থের দ্বার! সন্তানকে যতদ্বর আদর দেওয়া যায়, 
মধুস্দনের পিতামাতা পুত্রকে তাহা দিতে কখনই কৃপণতা করিতেন না। 
মধুস্দন প্রথমে সাঁগরপাড়ীতে জননীর নিকট থাকিয়া! পাঠশালাতে বিদ্া- 
শিক্ষা আরম্ভ করেন। ১২১৩ বৎসর বয়সে তাহার পিতা তাহাকে নিজের 
খিদিরপুরের বাটাতে আনিয়া হিন্দুকালেজে ভন্তি করিয়া দেন। 
কালেজে পদার্পণ করিবামাত্র মধুস্দনের আশ্চধ্য ধীশক্তি সকলের গোচর 
হইল। তিনি ১৮৩৭ সালে কালেজে প্রবিষ্ট হইয়া ১৮৪১ সাল পর্য্যস্ত তথায় 
পাঠ করিয়াছিলেন। এই অল্পকালের মধ্যে সিনিয়ার স্কলাশিপের শ্রেণী পথ্যস্ত 
পাঠ করেন; এবং সকল শ্রেণীতেই অগ্রগণ্য বালকদিগের মধ্যে পরিগণিত 

হইয়াছিলেন। সে সময়ে ধাহার। তাহার সমাধ্যায়ী ছিলেন, তাহারা বলেন 
যে, তিনি গণিত বিদ্যায় একেবারে অবহেলা প্রকাশ করিতেন এবং কাব্য ও 
ইতিহাস পাঁঠেই অধিক মনোযোগী ছিলেন। আছুরে ছেলের চরিত্রে যে 
সকল লক্ষণ প্রকাঁশ পায় তাহা এ সময়ে তাহার চরিত্রে স্থস্পষ্ট প্রতীয়মান 
হইত। তিনি অমিতব্যয়ী, বিলাসী, আমোদ-প্রিয়, কাব্যাগরাগী ও বন্ধু- 
বান্ধবের প্রতি গ্রীতিমান ছিলেন। ধুলিমুষ্টির ন্যায় অর্থমুষ্টি ব্যয় করিতেন। 
সে সময়ে স্থরাপান ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে একটা সৎসাহসের 
কাধ্য বলিয়! গণ্য ছিল; মধুস্দনের সময়ে কালেজের অনেক ছাত্র স্থরাপান 
করাকে বাহাছুরির কাঁজ মনে করিত । মধু তাহাদের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য 
ছিলেন। এতদ্বাতীত অপরাপর অসমসাহসিক গাপ কাধ্যেও তিনি লিপ্ত 
হইতেন। পিতামাতা! দেখিয়াও দেখিতেন নাঁ$ বরং অর্থ যোগাইয়া 
প্রকারাস্তরে উৎসাহদান করিতেন। যাহা হউক; বিবিধ উচ্ছঙ্খলতা সত্বেও 
মধুসূদন জ্ঞানাহ্শীলনে কখনই অমনোযোগী হইতেন না। কালেজে তিনি 
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কাপ্তেন রিচার্ডসনের নিকট ইংরাজী-সাহিত্য পাঠ করিতেন। সংক্ষেত্রে 
পতিত রুষির শ্যায় রিচার্ডসনের কাব্যান্রাগ মধুর হৃদয়ে পড়িয়া ছ্থন্দর ফল 
উৎপন্ন করিয়াছিল। তিনি ছাত্রাবস্থাতেই ইংরাজী কবিতা! লিখিতে আরম্ভ 

করেন। প্রতিভার শক্তি কোথায় যাইবে ! সেই ইংরাজী কবিতাগুলিতে 
তাহার যথেষ্ট কবিত্বশক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। 

কবিতারচনাতে ও পাঠ্যবিষয়ে তাহার কৃতিত্ব দেখিয়া সকলেই অন্ু- 
মান করিতেন যে, মধু কালে দেশের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি 
হইবেন। মধুর পিতামাতাও বোধ হয় সেই আশা করিতেন। কিন্তু ষে 
প্রতিভার গুণে মধু অসাধারণ শক্তি প্রদর্শন করিতেন, সেই প্রতিভাই 
তাহাকে স্ুস্থির খাকিতে দিল না । যৌবনের উন্মেষ হইতে না হইতে তাহার 
আভ্যন্তরীণ শক্তি তাহাকে অস্থির করিয়! তুলিতে লাগিল। গতান্গগতিকের 
চিরপ্রাপ্ত বীথিক! তাহার অসহনীয় হইয়া উঠিল। দশজনে যাহ! করিতেছে, 
দশজনে যাহাতে সন্তষ্ঠট আছে, তাহা তাহার পক্ষে ঘ্বণার বস্ত হইয়! উঠিল; 
তাহার প্রকৃতি নূতন ক্ষেত্র, নৃতন কাজ, নৃতন উত্তেজনার জন্য লালায়িত 
হইতে লাগিল । 

ইত্যবসরে তাহার জনকজননী তাহার এক বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত 
করিলেন। একটি আট বৎসরের বালিকা, যাহাকে চিনি না জানি নাঃ 
তাহাকে বিবাহ করিতে হইবে, এই চিন্তা মধুকে ক্ষিপ্ত-প্রায় করিয়া 
তুলিল। তিনি পলায়নের পরামর্শ করিতে লাঁগিলেন। পলাইবেন 
কোথায়? একেবারে বিলাতে ! তাহা! না হইলে আর প্রতিভার খেয়াল কি! 
কার সঙ্গে যাইবেন, টাকা কে দিবে, সেখানে গিয়া কি করিবেন, তাহার 
কিছুরই স্থিরতা! নাই ; যখন পলাইতে হইবেই, তখন দেশ ছাড়িয়া একেবারে 
বিলাতে পলায়নই ভাল! পরামর্শ স্থির আগে হইল, টাকার চিন্তা পরে 
আদসিল। টাক] কোথায় পাই, বাবা জানিলে দিবেন না, মার নিকটেও 

পাইব না, আর ত কাহাকেও কোথায়ও দেখি ন1। শেষে মনে হইল মিশনারি- 
দিগের শরণাপন্ন হই, দেখি তীহার1 কিছু করিতে পারেন কি না। গেলেন 
রুঞ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকটে ; তিনি নাড়িয়! চাড়িয়া দেখিলেন 
যে, তাহার মনে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ অপেক্ষা বিলীত যাওয়ার বাঁতিকটাই বেশী। 
এইরূপে আরও কয়েক দ্বারে ফিরিলেন । শেষে কি হইল, কি দেখিলেন, কি 
শুনিলেন, কি ভাবিলেন, কি বুঝিলেন, তীহার বন্ধুরা কিছুই জানিতে 
পারিলেন না । 

১৮৪৩ সালের জাঙ্ছয়ারি মাসের শেষে বন্ধুগণের মধ্যে জনরব হইল যে, মধু 
্রষ্টান হইবার জন্য মিশনারিদিগের নিকট গিয়াছে । অমনি সহরে হুলস্থল 
পড়িয়া গেল। হিন্দুকাঁলেজের প্রসিদ্ধ, ছাত্র ও সদর দেওয়ানী আদালতের 
প্রধান উকিল রাজনারায়ণ দত্তের পুত্র খ্রীষ্টান হইতে যাঁয়_-এই সংবাদে নকলের 
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মন উত্তেজিত হইয়া উঠিল। . রাজনারাঘণণ পুত্রকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার 
জন্য চেষ্টার অবধি রাখিলেন নাঁ। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। উক্ত 
নালের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রারস্তে তিনি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হইলেন। | 

আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি তাহার পিতামাতা ও আত্মীয় 
ঘজনের মনে কিরূপ আঘ'ত লাগিল। কিন্তু তাহারা তাহাকে অর্থ- 
সাহায্য করিতে বিরত হইলেন না। শ্রীষটধর্থ গ্রহণ করিয়া মধু হিন্দুকালেজ 
পরিত্যাগ করিলেন এবং বিধিমতে শ্রীষ্টীয় শান্তর শিক্ষা করিবার জন্য বিশপস্ 
কালেজে প্রবেশ করিলেন। এখানে তিনি ১৮৪৩ সাল হইতে ১৮৪৭ সাল 
পধ্যস্ত ছিলেন ; এবং এখানে অবস্থানকালে হিক্র, গ্রীকৃ, লাটিন প্রভৃতি নান 
ভাষ। শিক্ষা করিয়াছিলেন । কিন্তু বিশপস্ কালেজেই বাঁ কে তীহাকে বীধিয়া 
রাখে? তাহার বিলাতগমনের খেয়ালটার যে কি হইল তাহার প্রকাশ নাই; 
কিন্ত বঙ্গদেশ তাহার পক্ষে আবার অসহা হইয়! উঠিল। আবার গতান্থু- 
গৃতিকের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিল; অবশেষে একদিন কাহাকেও সংবাদ না দিয়! 
একজন সহাঁধ্যায়ী বন্ধুর সহিত মাক্জাজে পলাইয়! গেলেন। 

মান্দ্রীজে গিয়া তিনি এক নৃতন অভাবের মধ্যে পড়িলেন। অর্থের জন্য 
তাহাকে কখনও চিস্তিত হইতে হয় নাই। দ্রেশে থাকিতে পিতামাতা তাহার 
সকল অভাব দূর করিতেন । সেখানে তাহাকে নিজের উদ্ররান্ন নিজে উপার্জন 
করিতে হইল। কিন্ত তিনি ইংরাজী রচনাতে যেরূপ পারদরশরঁ ছিলেন, তাহার 
কাজের অভাব হইল ন। তিনি মান্দ্রাজ সহরের ইংরাজ-সম্পার্দিত কতক গুলি 
সংবাদপত্রে লিখিতে আরম্ভ করিলেন। অল্পকীলের মধ্যেই তীহার খ্যাতি 
প্রতিপত্তি হইয়া উঠিল। ১৮৪৯ সালে “0৪960৮5780৮ নামে একখানি 

ইংরাজী প্রস্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলেন। তাহাতে তীহার কবিত্বশক্তির 
ও ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞতার যথেষ্ট প্রশংসা হইল। কিন্তু মহাত্মা বেথুনের স্তায় 
ভাল ভাল ইংরাজগণ তাহ দেখিয়া বলিলেন যে, বিদেশীয়ের পক্ষে ইংরাজী 
কবিতা লিখিয়| প্রতিষ্ঠালীভের চেষ্টা কর! মহা ভ্রম; তদপেক্ষা এরূপ 
প্রতিভা স্বদেশীয় ভাষাতে নিয়োজিত হইলে দেশের অনেক উপকার হইতে 
পারে। 

তীহার প্রতিভা আবার তাহাকে অস্থির করিয়া ভুলিল। সেখানে একজন 
ইংরাজমহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাকে পবিত্যাগ পূর্বক আর 
একটি ইংরাঁজমহিলাঁকে পত্বীভাবে লইয়া ১৮৫৬ সালে, আবার দেশে পলাইয়া 

আসিলেন। কিন্তু হায় দেশে আসিয়া কি পরিবর্তনই দেখিলেন !,পিত৷ মাতা 
এ জগতে নাই; আত্মীয় স্বজন বিংঙ্ম বলিয়া তাহাকে মন হইতে পরিত্যাগ 
করিয়াছেন; পৈতৃক সম্পত্তি অপরের গ্রাস করিয়া বসিয়াছে। বাল্যসথহৃদ ও 
সহাধ্যায়িগণ তাহাকে তুলিয়া গিয়াছেন ; এবং নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়। 
পড়িয়াছেন। নব্যবজের রঙগভূমিতে নৃতন একদল মেতা আসিয়াছেন, তাহাদের 
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ভাব গতি অন্ত প্রকার; এইরূপে মধুস্দন স্বদেশে আসিয়াও যেন বিদেশীয়- 
দিগের মধ্যে পড়িলেন। এই অবস্থাতে তাহার বন্ধু গৌরদাস বসাকের' 
সাহায্যে কলিকাতা পুলিস আদালতে ইন্টারপ্রিটারি কন্ম পাইয়া, তাহ 
অবলম্বন পুর্ব্বক দিন যাপন করিতে লাগিলেন । 

কিরূপে তাহার বন্ধু গৌরদাস বাবু তাহাকে পাইকপাঁড়ার রাজাছ্বয়ের ও 
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের সহিত পরিচিত করিয়া দেন, কিরূপে তাহারা 
সংস্কৃত রত্বাবলী নাটকের বাঙ্গালা অম্ভুবাদ করাইয়া বেলগাছিয়! রঙ্গালয়ে 
তাহার অভিনয় করান ও তৎস্থত্রে উক্ত অনুবাদের ইংরাজী অম্মবাদ করিয়া 
কিরূপে মধুস্দন শিক্ষিতব্যক্তিগণের নিকট পরিচিত হন, তাহ? পূর্ব কিঞ্চিৎ 
বর্ণন করিয়াছি। বলিতে কি এ রত্বাবলীর ইংরাজী অনুবাদ মধুস্দনের 
প্রতিভা বিকাশের হেতুভূত হইল। তিনি সংস্কৃত নাটক রচনার রীতির 
দোষগুণ ভাল করিয়া অনুভব করিলেন; এবং এক নবপ্রণালীতে বাঙ্গালা 
নাটক রচনার বাসন তাহার অন্তরে উদ্দিত হইল । তিনি তদন্সারে ১৮৫৮ 
সালে “শশ্মিষ্টা+ নামক নাটক রচন! করিক! মুদ্রিত করিলেন! মহা সমারোহে 
তাহা বেলগাছিয়। রঙ্গালয়ে অভিনীত হইল। তৎ্পরেই মধুস্থদন প্রাচীন 
গ্রীসদেশীয় পুরাণ অবলম্বন করিয়া “পন্মাবতী” নামে আর একখানি নাটক 
রচনা করেন। এই উভয় গ্রন্থে তিনি যশোলাভে কৃতকাধ্য হইয়া বাঙ্গালা 
ভাষাতে গ্রন্থ রচনা বিষয়ে উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। ইহার পরেই তিনি 
“একেই কি বলে সভ্যতা” ও “বুড়োশালিকের ঘাড়ে রো” নামে ছুইখানি 
প্রহসন রচনা! করেন। তৎপরে ১৮৬ সালে রাঁজেন্দ্রলাল মিত্র-সম্পা্দিত 
“বিবিধার্থ-সংগ্রহ” নামক পত্রে তাহার নব অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রণীত 
“তিলোত্বম1-সম্তব কাব্য” প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়; এবং অল্পকাল পরেই 
পুন্তকাকারে মুদ্রিত হয়। তিলোত্বমা ব্ঙ্গলাহিত্যে এক নূতন পথ আবিষ্কার 
করিল। বঙ্গীয় পাঠকগণ নৃতন ছন্দ, নৃতন ভাব, নৃতন ওজন্বিতা দেখিয়া 
চমৃকিয়া উঠিলেন। মধুহ্দনের নাম ও কীন্তি সর্বসাধারণের আলোচনার 
বিষয় হইল । 

ইহার পরে তিনি “মেঘনাদবধ” কাব্য রচনাতে প্রবৃত্ত হন। ইহাই বঙ্গ- 
সাহিত্য সিংহাসনে তাহার আসন চিরদিনের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । 

তাহার জীবনচরিতকাঁর সত্য কথাই বলিয়াছেন এবং আমাদেরও ইহা 
অত্যাশ্চধ্য বলিয়া! মনে হয় ষে, তাহার লেখনী যখন “মেঘনাদের” বীররস 
চিত্রণে নিযুক্ত ছিল, তথন সেই লেখনীই অপরদিকে “ব্রজাঙ্গনার” স্ুললিত 
মধুর রস চিত্রণে ব্যাপৃত ছিল। এই ঘটন! তাহার প্রতিভাকে কি অপূর্ববেশে 
আমাদের নিকট আনিতেছে! একই চিত্রকর একই সময়ে কিরূপে এরূপ 
দুইটি চিত্র চিত্রিত করিতে পারে ! দেখিয়া মনে হয়, মধুস্দনের নিজ 
প্রক্কৃতিকে দ্বিভাগ করিবার শক্তিও অসাধারণ ছিল। তাহার জন্তই বোধ হয় 



নবষ পরিচ্ছেদ ২১৩ 

'এত ছুংখ দারিক্যের মধ্যে, এত. শবনঘোর বিষ'দের মধ্যে, এত জীবনর্যাগী 
অতৃপ্তি ও অশাস্তির মধ্যে বসিয়া তিনি কবিত1 রচনা করিতে পারিয়াছেন ! 

যাহা হউক তিনি কলিকাতাঁতে আসিয়া একদিকে যেমন কাব্য-জগতে 
নবযুগ আনয়নের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, অপরদিকে জ্ঞাতিগণের হস্ত হইতে 
নিজ প্রাপ্য পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সে 
বিষয়ে কতদূর কৃতকার্ধ্য হইয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। তবে এ কথা 
নিশ্চিত যে, তিনি যাহ! কিছু পাইয়াছিলেন ও যাহা! কিছু নিজে উপার্জন 
করিতেন, হিসাব করিয়া চলিতে পারিলে তাহাতেই একপ্রকার দিন চলিবার 
কথা ছিল। কিন্তু পিতামাতার যে আছুরে ছেলে জীবনে একদিনের জন্য 
আয় ব্যয়ের সমতার প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই, সে আজ তাহা করিবে 
কিরূপে ? কিছুতেই মধুর ছঃখ ঘুচিত না। প্রবৃত্তিকে যে কিরূপে শাসনে 
রাখিতে হয় তাহা তিনি জানিতেন নাঁ। মনে করিতেন প্রবৃত্তির চরিতার্ঘতাই 
স্থুখ। রাঁবণ তাহার আদর্শ, “ভিখারী রাঘব” নহে; সুতরাং হস্তে অর্থ 
আসিলেই তাহা প্রবৃত্তির অনলে আছুতির গ্ঠায় যাইত! স্থখের জোয়ার 
দুইদিনের মধ্যে ফুরাইয়া, মধু ভীটার কাটখানার মত, ষে চড়ার উপরে সেই 
চড়ার উপরে পড়িয়া থাঁকিতেন ! কেহ কি মনে করিতেছেন ঘ্বণীর ভাবে এই 
সকল কথা বলিতেছি? তানয়। এই অরম্বতীর বরপুত্রের দুঃখ দারিক্রের 
কথা স্মরণ করিয়1 চক্ষের জল রাখিতে পারি না; অথচ এই কাব্যকাঁননের 
কলকণ্ কোকিলকে ভাল না বাঁসিয়াও থাকিতে পারি না। অন্ততঃ তাহাতে 
একট ছিল ন1; প্রদর্শনের ইচ্ছা ছিল না। কপটতা! বাঁ ভগ্তামির বিন্দুমাত্র 
ছিল না। এই জন্য মধুকে ভালবাসি । আর একটা কথা, এমন প্রাণের 
তাজা ভালবাসা মান্ুযকে অতি অল্পলোকেই দেয়, এজন্ত ও মধুকে ভালবাসি । 

মধুস্থদনের প্রতিভা আবার তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। ইংরাজ 
কবি সেল্সগীয়র বলিয়াছেন, “কবিগণ পাগলের সামিল। তাই বটে; 
১৮৬১ সালে মধুস্থদনের মাথায় একটা নৃতন পাগলামি বুদ্ধি আসিল। সেটা 
এই যে, তিনি বিলাতে গিয়া! বারিষ্টার হইবেন । লোকে বলিতে পারেন, এটা 
আবার পাগলামি কি? এ ত সদ্বুদ্ধি। যদি এ পৃথিবীতে বারিষ্টারি করিবার 
অনুপযুক্ত কোনও লোক জন্মিয়া থাকেন, তিনি মধুত্দন দত্ত। তাহার 
প্রকৃতির অস্থি মজ্জাতে বারিষ্টারির বিপরীত বস্ত ছিল; আইন আদালতের 
গতি লক্ষ্য করা, মক্কেলদিগের কাছে বাঁধা থাকা, নিয়মিত সময়ে নিয়মিত 
কাজ করা, তিনি ইহার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলেন। 'কিন্তু তিনি তাহা বুঝিলেন 
না। ১৮৬২ সালের জুনমাসের প্রীরস্তে পত্বী ও শিশু কন্তা ও পুত্রকে রাখিয়া 

, বাৰিষ্টার হইবার উদ্দেশে বিলাঁত যাত্র। করিলেন ।” সেখানে গিয়া ৫ বৎসর 
ছিলেন । এই গাঁচ বৎসর তাহার দারিত্র্যের ও কষ্টের সীম! পরিসীমা ছিল না । 
যাহাদের গ্রতি নিজের বিষয় রক্ষা ও অর্থসংগ্রহের ভার দিয়া গিয়াছিলেন 
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এবং যাহাদের মুখাপেক্ষা ক্রিয়া স্ত্রী পুত্র রাখিয়া গ্রিয়াছিলেন, তাঁহার সে 
বিশ্বাসান্থুরূপ কার্য করিল না। হায়! দেশের কি অধোগতিই হইয়াছে! 
তাহার স্ত্রী পুত্র কষ্ট সহ করিতে না পারিয়া ১৮৬৩ সালে বিলাতে তীর্হার 
নিকট পলাইয়৷ গেল। তাহাতে তাহার ব্যয়বুদ্ধি হইয়! দ্ারিজ্য ক্রেশ বাড়িয়া 
গেল। তিনি ইংলগ্ডে প্রাণধারণ করা অসম্ভব দেখিয়া, ফরাসিদেশে পলাইয়া 
গেলেন। সেখানে খণদায় ও কয়েদের ভয়ে তাহার দিন অতিকষ্টেই কাটিতে 
লাগিল। অনেক দিন সপরিবারে অনাহারে বাস করিতে হইত 3 প্রতিবেশি- 
গণের মধ্যে দয়াশীল ব্যক্তিদিগের সাহায্যে সে ক্লেশ হইতে উদ্ধার লাভ 
করিতেন। এরূপ অবস্থাতেও তিনি কবিতা! রচনাতে বিরত হন নাই। এই 
সময়েই তাহার “চতুর্দশপদী কবিতাবলী” বচিত হয়। ইহাই তাহার অলোক- 
সামাগ্ প্রতিভার শেষফল বলিলে হয়। ইহার পরেও তিনি কোন কোনও 
বিষয়ে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পূর্ণতা সম্পাদন করিতে 
পারেন নাই । 

বিদেশবাসের দুঃখ কষ্টের মধ্যে পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বগ্ভাসাগর মহাশয় 

তাহার ছুঃখের কথা জানিয়া তাহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। 
যথা সময়ে তাহার সাহাষ্য না পাইলে, আর তাহার দেশে ফিরিয়া আসা হইত 
না। যাহ] হউক তিনি উক্ত মহাত্মীর সাহায্যে রক্ষা পাইয়া! কোনও প্রকাঁরে 
বারিষ্টারিতে উত্তীর্ণ হইয়া! দেশে ফিরিয়া আসিলেন। বারিষ্টারি কার্যে স্থুদক্ষ 
হইবার উপযুক্ত বিদ্যা বুদ্ধি তার ছিল, ছিল না! কেবল স্থিরচিত্ততা। তাহার 
মনের স্থিতি-স্থাপকতা৷ শক্তি যেন অসীম ছিল। তিনি ছঃখের মধ্যে যখন 
পড়িতেন, তখন ভাবিতেন, আপনার প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া চলিবেন, কিন্তু 
স্কন্ধের জৌয়ালটা একটু নামাইলেই নিজ মূর্তি ধরিতেন, আবার ম্থুখের 
আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিতেন। দেশে যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাহার 
নাম সম্ভ্রম আছে, বন্ধুবান্ধব আছে, সাহাষ্য করিবার লোক আছে, যদি 
আপনাকে একটু সংযত করিয়া, নিজ কর্তব্যে মন দিয়া বসিতেন, বারিষ্টারিতেই 
কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেন। কিন্তু পাগল! কীটে তাহাকে স্ুস্থির বা 
সংযত হইতে দিল নাঁ। তিনি কয়েক বৎসর নানাস্থানে ঘুরিয়৷ নিজ অবস্থার 
উন্নতির জন্য বিফল চেষ্টা করিলেন। অবশেষে ১৮৭৩ সালের জুন মাসে 
নিতান্ত দৈন্তদশায় উপায়ান্তর না দেখিয়! কলিকাতা আলিপুরের জেনারেল 
হম্পিটাল নামক হাসপাতালে আশ্রয় লইলেন। আহার পত্বী হেনরিয়েট! 
তখন, মৃত্যুশয্যায় শয়ানা ! মধুন্থদনের মৃত্যুর তিন দিন পুর্ব্বে হেনরিয়েটার 
মৃত্যু হইল। মৃত্যুশয্যাতে সমগ্র জীবনের ছবি মধুন্দনের স্মৃতিতে উদ্দিত 
হইয়া তাহাকে অধীর করিয়াছিল। এরপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, মৃত্যুর 
পুর্বেবে তিনি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডাকাইয়া তাহার নিকট খ্রীষটধর্থে 
অবিচলিত বিশ্বাস স্বীকার পুর্ববক ও পরমেশ্বরের নিকট নিজ ছুষ্কৃতির জন্য 
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ক্ষম] প্রার্থনা করিয়া দেহত্যাগ..করেন। ১৮৭৩ সাল, ২৯শে জুন রবিবার, 
তিনি ভবধাম পরিত্যাগ করেন। 

যে ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ সাল পর্যন্ত কালকে বঙ্গসমাজের হণ 
বলিয়াছি, সে কালের মধ্যে আর যে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং যে যে গ্রতিতা- 
শালী ব্যজি দেখা দিয়াছিলেন, তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরে দিব । এক্ষণে 
এই কালের অন্তর্গত দুই একটি ঘটনা আশ্ুষঙ্গিকরূপে উল্লেখ করা আবশ্থাক 
বোধ হইতেছে । কালা আইন (31801. 4০65) এর আন্দোলনের উল্লেখ 
অগ্রেই করিয়াছি। দে আন্দোলন একবার উঠিয়া! থামিয়াছিল মাত্র । ১৮৫৭ 
সালের প্রারস্তে আবার সেই আন্দোলন উঠে। অনেক দিন হইতে ইংরাজ 
কর্তৃপক্ষ এবং হাইকোর্টের জজগণ অনুভব করিয়া আসিতেছিলেন যে, 
মফস্বলবাসী ইংরাঁজদিগকে সম্পূর্ণরূপে কোম্পানির ফৌজদারি আদালতের 
অধীন না করিলে, এদেশীয় গরীব প্রজাদিগের উপরে তাহাদের দৌরাত্ম্য 
নিবারণ করিতে পারা যাইবে না। ১৮৫৬ সালের মধ্যে নীলকরদিগেঘ্ধ 
অত্যাচারের কথা কর্তৃপক্ষের ও কলিকাঁতাবাসী ইংরাজগণের কর্ণগোচর 
হওয়াতে সেই মনের ভাব প্রবল হইয়া উঠে। তদনুসারে ১৮৫৭ সালের 
জানুয়ারি মাসে, কলিকাতা হাইকোর্টের চীফ জষ্টিস্ স্তপ্রসিদ্ধ সার বার্ণেস 
গীকক্ গবর্ণর জেনারেলের মন্ত্রিসভাতে কোম্পানির মফস্বলস্থ ফৌজদারি 
আদালতের এলাকা বদ্ধিত করিবার ও ইংরাজগণকে তদধীন্ করিবার উদ্দেস্ট্ে 
এক বিল উপস্থিত করেন । ইহাতে ইংরাঁজগণের মধ্যে আবার এক আন্দোলন 
উপস্থিত হয়। কিন্তু এবারে তীহারা কোম্পানির আদালতের অধীন হইব 
না, এই রবটি না তুলিয়া, এদেশীয় বিচারকদ্িগের বিচারাধীন হইব না এবং 
ইংরাজ জুরির সহায়তা ভিন্ন তাহাদের বিচার হইবে না, এই বাণী ধরিলেন। 
ইহা? কতকট ইলবার্ট বিলের আন্দোলনের ন্যাঁয়। ইংরাজদিগের চেম্বর অব 
কমার্স, ট্রে এসোসিয়েশন, ইপ্ডিগো!প্লীন্টার্স এসোসিয়েশন প্রভৃতি সমুদয় 
সভা এই আন্দোলনে যোগ দিয়া টাউনহলে এক প্রকাণ্ড সভ! করিলেন। 
রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ব্রিটিশ ইওিয়ান এসোসিয়েশনের প্রধান প্রধান 
সভ্যগণ এই আন্দোলনের গ্রতি উদাসীন থাকিলেন না। তাহার1 হরিশের 
ও হিন্দু পেটিয়টের সাহায্যে দেশের লোককে জাগ্রত করিয়া তুলিলেন। 
দেশের মান্য গণ্য সমুদয় শিক্ষিত ব্যক্তি সমবেত হইয়া ১৮৫৭ সালের এপ্রেল 
মাঁমে টাউনহলে এক সভা করিলেন। এ সভাতে কোর্ট অব ভাইরেক্টার- 
দিগের নিকটে প্রেরণের জন্ত এক আবেদন পত্র গৃহীত হইল। সে আবেদন 
পত্রে ১৮০০ লোকের স্বাক্ষর হইয়াছিল। কিন্তু ত্পরেই মিউটিনীর হাঙ্গামা 
উপস্থিত হওয়াতে তৎপরবর্তাঁ নবেশ্বর মাসের পুর্ধে তাহা যথাস্থানে প্রেরণ 
করা হয় নাই। এদেশীয়দিগের আবেদন পত্রের দশ! যাহ! হয়, এ আবেদন 
পত্রেয় দশাও তাহাই হইয়াছিল। রাজারা যাহা ভাল বুঝিলেন তাহাই 

হান 
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করিলেন। আবেদনকারীদ্িগের ফেউ ফেউ করা সার হইল। এপ্রেল 
মাসে টাউনহলে যে সভ হয়, তাহার উল্লেখযোগ্য বিষয়ের মধ্যে সুবিখ্যাত 
বা্ী জর্জ টমসন সাহেবের উপস্থিতি একটি বিশেষ ঘটনা । তিনি 
সালে আবার একবার এদেশে আসিয়াছিলেন। তৎপরে বৌধ হয় মিউটিনীর 
গোলমাল উপস্থিত হওয়াতে নিজ কাধ্যসাধনের স্থযোগ না দেখিয়া দেশে 
ফিরিয়া যান । 

পুর্ধ্বেইি বলিয়াছি এই কালের একজন প্রধান পুরুষ ছিলেন 
'হুরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাহার পশ্চাতে রামগোপাল ঘোষ, দিগস্থর মিত্র, 
প্যারীাদ মিত্র প্রভৃতি নব্যবন্গের তদানীস্তন নেতা ও ভিরোজিও শিশ্দলের 
অগ্রণী ব্যক্তিগণ উৎসাহদাঁতারূপে ছিলেন। কাহার কাহারও মুখে এইরূপ 
ক্ষোভের কথ শুনিতে পাই যে, রামগোঁপাল ঘোষ প্রভূতিই দরিক্র ব্রাহ্মণের 
সন্তান হরিশকে স্থরাপানে লিপ্ত করিয়াছিলেন। এ অপবাদ কতদূর সত্য 
তাহা জানি না; তবে তাহারা যে হরিশের পৃষ্ঠপোষক, উতৎসাহদাতা ও 

পরামর্শদাতা ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য যে, লাহিড়ী 
মহাশয়ও এই উৎসাহদাতা বন্ধুদিগের মধ্যে একজন ছিলেন। মিউটিনীর 
হাঙ্গামা উপস্থিত হইবার সময়ে আমর] তাহাকে বারাসতে রাখিয়া আসিয়াছি। 
বারসত হইতে তিনি ১৮৫৮ সালে দ্বিতীয় বার কষ্জচনগর কলেজে যান । 

কৃষ্ণনগর হইতে ১৮৫৯ সালে কলিকাতার দক্ষিণবর্তী রসাপাগ্ল! নামক 
স্থানে টিপু সুলতানের বংশীয়দিগের শিক্ষার জন্য স্থাপিত ইংরাজী স্কুলে 
দ্বিতীয় শিক্ষক হইয়া আসেন। টিপু স্থলতান নিহত হইলে ইংরাজগণ যখন 
তাহার বংশীয়দিগকে বন্দী করিয়া আনেন, তখন তাহাদিগকে অযোধ্যার 
নবাবের ন্তায় কলিকাতার উপকণ্ঠেই রাখা স্থির করেন। তদন্থুসারে 
রসাপাগ্ল! নামক স্থানে তাহাদের উপনিবেশ স্থাপন করা হয়। ইহাদিগকে 
রসাতে স্থাপন করিয়াই গবর্ণমেন্ট ইহাদের বংশধরগণের শিক্ষার উপায় 
বিধানার্থ অগ্রসর হন। মহা সমারোহে এক ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হয়। 
যে সময়ে লাহিড়ী মহাশয় সেখানে দ্বিতীয় শিক্ষকরূপে গমন করেন, তখন 
মিঃস্কটু নামে একজন ইতরাজ হেডমাষ্টার ছিলেন। সে সময়ে ধাহার! 
রসাপাগ্ল৷ স্কুলে লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাদের 
মুখে শুনিয়াছি যে, প্রথম শ্রেণীর ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি পড়াইবার 
ভার তাহার প্রতি ছিল; সেই সকল বিষয় তিনি এমন হুন্দররূপে পড়াইতেন 
যে, ছাত্রগণ মন্্রমুদ্ধের ন্যায় থাকিত। তাহার ভূগোল পাঠনার রীতির 
বিষয় পুর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ছাত্রেরা বুঝুক, না বুঝুক, ভালবাস্থক, 
না বান্থুক, তাহাদের মন্তিষ্কে কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় প্রবিষ্ট করাইয়া দিতেই 
হুইবে, এ রীতিকে তিনি অন্তরের সহিত ঘ্বণা করিতেন। তিনি যে বিষয় 
ছাত্রদিগকে শিখাইতে যাইতেন, সে বিষয়ে আগে তাহাদের কৌতুহল জন্মাই- 
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বার চেষ্টা করিতেন। তৎগ্রসঙে নানা কথা বলিয়া সমগ্র বিষয়টি তাহাদের 
মনের সমক্ষে উপস্থিত করিতেন ;.তৎপরে তাহাদিগকে জিজ্ঞাু দেখিয়া সেই 
জ্ঞাতব্য বিষয়টি তাহাদের নিকট উপস্থিত করিতেন। একবার তাহা উত্তম 

রূপে বিবৃত করিয়া তৎপরেই আবার প্রশ্নের ছারা ছাত্রদিগের মুখ হইতে 
বাহির করিবার চেষ্টা করিতেন। এইবূপে বিষয়টি জন্মের মৃত ছাত্রগণের, 
মনে মুদ্রিত হইয়া যাইত। ইহার ভিতরে যদি ছাত্রদিগের অস্তরে কোনও 
মহৎ সত্য বা উদার ভাব মুক্রিত করিবার অবসর আনিত তাহা হইলে তিনি 
উৎসাহে আত্মহারা হইয়া যাইতেন। তখন আর পাঠ্য বিষয়ে মন থাকিত 
না। এই সকল কারণে পাগ্যগ্রস্থে পাঠের উন্নতি আশাছরপ হইত নাঁ। 
সেজন্য তিনি কখন কখনও কর্তৃপক্ষের বিরাগ-ভাজন হুইতেন। পূর্বেই 
বলিয়াছি তাহার ছাত্রগণ পাঠ্য বিষয়ে অধিক উন্নতি করিত না বটে, কিন্ত 
যেটুকু পড়িত তাহাতেই ব্যুৎ্পত্তি লাভ করিত; এবং তত্িন্ন নানা বিষয়ে 
জ্ঞান লাভ করিয়া স্থশিক্ষিত হইত । কেবল তাহা নহে, হৃদয় মন চরিত্রে এমন 
কিছু পাইত যাহা চিরদিনের মত জীবনপথের সম্বল হইয়া থাকিত। 
রসাপাগ্লীতে লাহিড়ী মহাশয় যে অল্লকাল ছিলেন, তাহার মধ্যেও অনেক 
যুবককে প্রকৃত সাধুতার পথ দেখাইয়া যান। 

রসাপাগ্লাতে অবস্থান কালে তিনি কলিকাঁতার অতি সন্নিকটেই 
থাকিতেন? সৃতরাং সর্ধদীই কলিকাতার বন্ধুদিগের সহিত গিয়া মিশিতেন। 
রামগোপাল ঘোষের ভবন তাহার নিজের বাড়ীর মত ছিল। অবসর পাইলেই 
সেখানে গিয়া রাত্রি যাপন করিতেন। সেই ত্ত্রে তৎকাল-প্রসিদ্ধ প্রায় 
প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির সহিত তাহার আলাপ ও আত্মীয়তা হইয়াছিল । 
অবশ্য তিনি স্থরাপানের গোষ্ঠীতে থাকিতেন। কিন্তু তাহার ফল এই হইত 
যে, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অপর সকলকে সংঘত হইয়! চলিতে হইত । 
কেহই অভদ্র আচরণ করিতে সাহস করিত না। আমি লাহিড়ী মহাশয়ের 
মুখে শুনিয়াছি যে, এই সময়ে তিনি একটি বিশেষ কারণে বছদিনের জন্য 
স্থরাপান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । একদিন তিনি দেখিলেন যে, রামগোপাল 
ঘোষ মহাশয়ের সম্পকাঁয় একটি যুবক অতিরিক্ত স্থুরাঁপান করিয়া অতি অভদ্র 
আচরণ করিতেছে । দেখিয়া তাহার অতিশয় লজ্জা বোধ হইল। তিনি 
রামগোপাল ঘোষকে বলিলেন--“দেখ রামগোপাল, আমাদের স্থরাপান 
দেখিয়া বাড়ীর ছেলের! খারাপ হইয়া! যাইতেছে । আজ তোমার * * * এর 
অতি অভদ্র আচরণ দেখিয়াছি । এস আমর স্থ্রাপান পরিত্যাগ, করি।” 
রামগোপাল বাবু বোধ হয় সে উপদেশ গ্রহণ করিলেন না; কিন্তু তদবধি 
লাহিড়ী মহীশয় বহুকাল স্থরাপান করেন নাই।.. পুরাতন বন্ধুদিগকে 
ভালবাসিতেন ; ছ্থরা-গোষ্ঠীতে থাকিতেন; কিন্তু স্্রাপান করিতেন না। 
এ নিয়ম বহুবৎসর ছিল। পরে অন্ুস্থ হইয়৷ পড়িলে ডাক্তারদিগ্নের ও 
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বন্ধুগণের পরামর্শে এ নিয়ম ভঙ্গ হয়। আমার বিশ্বাস তাহাতে তাঁহার দেহ 
মনের মহা! অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল । 

রসাপাগ্লা হইতে লাহিড়ী মহাশয় ১৮৬০ সালের প্রারস্তে বরিশাল? জেল। 
স্কুলের হেভমাষ্টার হইয়া গমন করেন । সেখানে তিনমাস মাত্র ছিলেন। কিন্ত 
সেই অল্নকালের মধ্যে ছাত্রগণের মনে অবিনশ্বর স্থৃতি রাখিয়া আসিয়াছেন । 
এই সময়ে ধাহার! তাহার নিকট পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই 
এখন প্রাচীন। তাহাদের মুখে শুনিতে পাই যে, মধুবিন্দুর চারিদিকে 
যেমন পিপীলিকাশ্রেণী জোটে, তেমনি সন্ধ্যার সময় বালকগণ লাহিড়ী 
মহাশয়ের চারিদিকে জুটিত। তিনি স্কুলগৃহের নিকটস্থ পুক্ষরিণীর বাধাঘাটে 
তাহাদের মধ্যে সমাসীন হইয়া বিবিধ বিষযের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেন; 
এবং. কথোপকথনচ্ছলে নান! তত্ব তাহাদের গোচর করিতেন। ইহার 
আকর্ষণ এমনি ছিল যে, বালকগণ গুরুজনের নিকট তিরক্ষার সহা করিয়াও 
সেখানে আসিতে ছাড়িত না। কোন কোনও বালক সেই হইতে চিরজীবনের 
মত সাধুতার দিকে গতি পাইয়াছে। তাহারা এক একজন এখন কর্মক্ষেত্রে 
দণ্ডায়মান। সকলেই লাহিড়ী মহাশয়কে চিরদিন গুরুর ন্যায় ভক্তি 
শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছেন; এবং এখনও তীহার স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ 
করিতেছেন । 

বরিশাল হইতে ১৮৬১ সালের এপ্রিল মাসে লাহিড়ী মহাশয় আবার 
কৃষ্ণনগর কালেজে আসিলেন। এই রুষ্ণনগর কালেজ হইতেই ১৮৬৫ সালের 
নবেম্বর মাসে পেন্সন লইয়া কর্ম হইতে অবস্যত হন। তিনি যখন পেম্সনের 
জন্য আবেদন করেন তখন মিঃ অল্ফেড মিথ কৃষ্ণনগর কালেজের অধ্যক্ষ 
ছিলেন। লাহিড়ী মহাশয়ের আবেদন ডিরেক্টারের নিকট প্রেরণ করিবার 
সময় স্মিথ সাহেব লিখিয়াছিলেন :-_ 
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অর্থ__বাবু রামতন্গ লাহিড়ীকে বিদায় দিবার সুময় আমি বলিতে চাই যে, 
ইনি চলিয়া গেলে গবর্ণমেন্ট এমন একজন শিক্ষক হারাইবেন, ধাহার 
অপেক্ষা আর কোনও শিক্ষক অধিক বিশ্বস্ততা, উৎসাহ ও তৎপরতার 
সহিত স্বীয় কর্তব্যসাধন করেন নাই অথবা ছাত্রগণের নৈতিক উন্নতির 
জন্য অধিক ' শ্রম করেন নাই বাঁ সে ব্ষয়ে অধিক রুতকাধ্যতা লাভ 
করেন নাই”: 
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*কালেজের অধ্যক্ষ তাহার পত্রে যে. কয়েকটি কথ! বলিয়াছিলেন তাহা 
শত শত হৃদয়ের অস্তনিহিত বাণীর পুনরুক্তি মাত্র। যর্দি কোনও ম্বান্থষের 
সম্বন্ধে এ কথা সত্য হয়--“তিনি শিক্ষক হ্ইয়াই জন্মিয়াছিলেন,” তাহা 
লাহিড়ী মহাশয়ের সম্বন্ধে । তিনি যে শিক্ষকতা কার্যে অসাধারণ কৃতকাধ্যিতা 
লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার ভিতরকার কথা এই বুঝিয়াছি যে, 
তিনি নিজে চিরজীবন আপনাকে শিক্ষাধীন রাখিয়াছিলেন। কোনও 
নৃতন বিষয় জানিবার জন্ত তাহার যে ব্যগ্রতা ও জানিলে যে আনন্দ দেখিয়াছি, 
অন্য কোনও মানুষে সেরূপ আগ্রহ বা আনন্দ দেখি নাই। উত্তরকালে যখন 
তিনি অশীতিপর স্থবির, তখনও কাহারও মুখে কোনও ভাল কথা শুনিলে, 
আনন্দে অস্থির হইয়! উঠিতেন; বলিতেন, “রসো, রসো, কথাটা! লিখেনি, 
এই বলিয়া ম্মীরক-লিপির পুস্তকখানি বাহির করিতেন। শিক্ষকাবস্থাতে 

 ছাত্রগণকে যখন শিক্ষা দিতেন, তখন কোনও বালক যদ্দি কখনও তাহার 
কোনও ভ্রম প্রদর্শন করিত বা তাহার কৃত কোনও ব্যাখ্যা অপেক্ষা! উতৎকষ্টতর 
ব্যাখ্য। দিতে পারিত, তাহ! হইলে তিনি শিশুর হ্যায় বিনীতভাবে শুনিতেন, 
এবং ব্যাখ্যাটি উৎকৃষ্ট হইলে আনন্দ প্রকাশ করিতেন। 

এই কৃষ্ণনগর কালেজে শেষ অবস্থানকালের কয়েকটি গল্প শুনিয়াছি। 
একবার লাহিড়ী মহাশয় পাঠ্য বিষয়ের কোনও এক অংশের 
ব্যাখ্যা করিতেছেন, ইতিমধ্যে একটি বালক বলিল, “মহাশয়, ওটার 
মানে ত ওরকম নয়।” তিনি অমনি তন্মনস্ক, “সে কি? তুমি কি আর 
কোনও অর্থ জান নাকি?” তখন বালকটি আর এক প্রকার 
ব্যাখ্যা দিতে প্রবৃত্ব হইল। ব্যাখ্যা শুনিয়া লাহিড়ী মহাশয় অতিশয় আনন্দিত 
হইলেন, “এ মানে তুমি কোথায় পেলে?” অন্থসন্ধানে জীনিলেন, 
তাহার একজন শিক্ষিত আত্মীয় বলিয়া দিয়াছেন। তখন গ্রীত হইয়া বলি- 
লেন--“এমন শিক্ষিত উপযুক্ত লোক যার ঘরে তার ভাবনা কি?” আর 
একটি গল্প ইহা! অপেক্ষা স্থন্দর। একবার একটি বালক তাহার প্রদত্ত 
কোন ব্যাখ্যার প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করিল। তখন তিনি আর এক বার 
অধিকতর বিশদরূপে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন; যখন কৃতকাধ্য হইলেন না 
তখন অন্যতম শিক্ষক উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে ভাকিয়া আনিলেন ৮-“তুমি 
আমার ক্লাসের ছেলেপদিগকে ব্যাখ্যা করিয়! বুঝাইয়া দেও ।” তখন ছাত্রমহলে, 
ছাত্রমহলে কেন দেশের শিক্ষিতদলে, স্তপ্রসিদ্ধ উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের 
ইংরাজী-ভাষাভিজ্ঞ বলিয়া মহা খ্যাতি ছিল। তিনি আসিয়া যখন* বিষয়টি 
ব্যাখ্যা করিয়া! দিলেন, লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন--“দেখিলে আমি ঠিক 
ব্যাখ্যাই দিয়াছিলাম, তবে গুর মত আমার ইংরাজীতে বিদ্ধ নাই, তাই অমন 
হন্দর করে বুঝাতে পারি নাই। গর মত কয়টা মানুষ খাঙ্গাল! দেশে ইংরাজী 
জানে?” বাস্তবিক ইংরাজী বিদ্যা বিষয়ে তাহার বন্ধু উমেশচন্ত্র দতের 
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প্রতি তাহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। বার্ধক্যে ইংরাজী ভাষার কোনও দ্বিষয় 
লইয়া আমাদের সহিত তর্ক হইলে উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়কে নজীরের মত 
উল্লেখ করিয়া! বলিতেন, “উমেশের চেয়ে তোমরা ইংরাজী জান কিনা 1” 
তাহার এই সময়ের শিক্ষকতা সম্বন্ধে আর একটি কথা শুনিয়াছি, তাহা 

বোধ হয় শিক্ষকতা কার্যে প্রারস্ত হইতেই তাহার চরিত্রে ছিল। অনেক 
শিক্ষক অনেক সময় ছাত্রদিগের সমক্ষে নিজ অজ্ঞতা প্রকীশ করিতে লজ্জিত 
হুন। নিজে য! জানেন না, সেটাও জানেন এইরূপ দ্রেখান এবং কোনও বূপে 
জোড়াতাড়৷ দিয়া, গৌজা মিলন দিয়া, ছাত্রদিগকে বুঝাইবার প্রয়াস 
পান। বলা বাহুল্যমান্্ যে, লাহিড়ী মহাশয় এপ আচরণকে অতি নিন্দনীয় 
মনে করিতেন। ছাত্রগণ কোনও প্রশ্ন করিলে, যদি তাহার সছুত্তর দেওয়া 
কঠিন'মনে করিতেন, তাঁহ। হইলে তৎক্ষণাৎ বলিতেন--“দেখ এটা আমার 
জানা নাই, জানিয়া কাল তোমাকে বলিব |” 'তৎপরে গৃহে গিয়া সে বিষয়ে 
চিন্তা করিতেন বা বিশ্রামগৃহে উমেশচন্্র দত্ত মহাশয়ের নিকট জানিয়া 
লইতেন। পরে আসিয়! প্রশ্নকর্তীকে জানাইয়া দিতেন । 

যতদূর জানা যায়, বরিশালে থাকিবার সময়েই তাহার স্বাস্থ্য ভগ্র হয়- এবং 
কুষ্ণনগরে আসিয়াই তাহাকে কিছু দীর্ঘকালের জন্য ছুটী লইতে হয়। ছুটা 
লইয়! তিনি কলিকাতার সন্গিকটে বালী উত্তরপাড়াতে ছিলেন। সেখান 

হইতে কৃষ্ণজনগরেই গমন করেন এবং সেখান হইতে ১৮৬৫ .সালে-পেক্সন 
লইয়া কর্শ হইতে অবস্্ত হন । 

এই কয়েক বৎসরের মধ্যে তীহীর পারিবারিক জীবনে অনেকগুলি ঘটন! 
ঘটে। ১৮৫৭ সালের চেত্রমাসে বুদ্ধ পিতা রামরুষ্ণ ন্বর্গারোহণ করেন। 
লাহিড়ী মহাশয় উপবীত পরিত্যাগ করার পর তিনি মন্াহত হইয়াছিলেন; 
এবং শেষ দশাতে কেবল ইষ্টদেবতার নাম করিয়াই দিন যাপন করিতেন। 
তাহার অবসান কাল সেইবূপ সাধুর প্রস্থানের উপযুক্তই হইয়াছিল। অপর 
দুই ঘটন! তাহার ছুই পুত্রের জন্ম । দ্বিতীয় পুত্র শরৎকুমারের ১৮৫৯ খুষ্টাব্দে 
৩রা ভাত্র দিবসে কলিকাতা সহরে জন্ম হয়। ১৮৬২ সালের মাঘ মাসে কৃষ্ণ- 
নগরে তৃতীয় পুত্র বসন্তকুমার জন্মগ্রহণ করেন। 

দশম গরিমদ_ 
ব্রাহ্মপমাজের নবোখান 

১৮৬০ সাল হইতে ১৮৭০ সাল পর্ধ্যস্ত 

এক্ষণে ১৮৬০ সাল হইতে ১৮৭৭ সাল পর্যন্ত এই কালের মধ্যে বঙগ-সমাজে 

'যেষে বিশেষ আন্দোলনের তরঙ্গ উঠিয়াছিল তাহার কিছু কিছু নির্দেশ 
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করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি । বলিতে গেলে রামমোহন রাগের অত্যুর্য়। হিন্দৃ- 
কালেজের প্রতিটা ব্রাহ্মসমাজের স্থাপন, ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার 
দত্তের আবির্ভাব, মধুস্দন দত্তের প্রভা: প্রভৃতি ঘটনা-পরম্পর1 ছারা বগসমাজে 
যে নব আকাজ্ষার উচ্ছনস হইয়াছিল, তাহা এই কয়েক বংসর আপনার কাজ 
করিয়া আসিতেছিল। এই ১৮৬০ সাল হুইতে ১৮৭ সালের মধ্যে তাহা 

আরও ঘনীভূত আকারে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিল। এই কালের 
মধ্যে নববঙ্গের কয়েকজন নৃতন নেতা দেখা দিয়াছিলেন এবং বঙ্গবাসীর 
চিত্ত ও চিন্তাকে নৃতন পথে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। তাহাদের সংক্ষিপ্ত জীবন- 
চরিত পর পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হইবে । আপাততঃ তাহাদের, কার্যের বিষয়ে 
কিছু আলোচনা করা যাইতেছে । 

এই কালের প্রথম ভাগে কেশুবচন্দ্র সনে মহাশয় নবোদীয়মান রবিরু ন্যায় 
বঙ্গাকাশে উঠিতে লাগিলেন; এবং তাঁহাকে আবেষ্টন করিয়৷ ব্রাহ্মসমমাজও 
সুর্ধ্যমগ্ডলের ন্যায় মানব-চক্ষুর গোচর হইল । ১৮৫৬ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয় ধ্যান ধারণাতে বিশেষ ভাবে কিছুকাল যাঁপন করিবার আশয়ে সহর 
ত্যাগ করিয়া! হিমালয় শিখরে গমন করেন । ১৮৫৮ সালের শেষভার্গে তিনি 
সহরে গ্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তিনি আসিয়া দেখেন ষে, তাহার সহাধ্যায়ী বন্ধু 
প্যারীমোহন সেনের দ্বিতীয় পুত্র কেশবচন্ত্র সেন ব্রান্ষমাজে যোগ দিয়াছেন । 
ইহাতে তাঁহার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল। তিনি কেশবকে আপনার 
প্রেমীলিঙ্গনের মধ্যে গ্রহণ করিলেন। উভয়ের যোগ মণি-কাঞ্চনের যোগের 
হ্যায় হইল। উভয়ে মিলিত হইয়! নব নব কার্ধ্যে হস্তার্পণ করিতে লাগিলেন । 

১৮৫৯ সাল হইতে ব্রাঙ্গসমাজে নবশক্তির সঞ্চার দেখা গেল। এক দিকে 
দেবেন্দ্রনাথ তাহার শৈলবাসকালের সাধনার চরম ফল সকল তাহার চিরম্মরণীয় 
উপদেশগুলির মধ্যে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন । বাঙ্গালার মানুষ অধ্যাত্মতত্বের 
এরপ ব্যাখ্যা পুর্বে কখনও শোনে নাই । স্থৃতরাং সহরে ত্বরায় এই জনরব 
ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল ঘে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর গিরিশুঙ্গ হইতে,নামিয় ব্রাহ্মসমাজকে 
জাগাইয়! তুলিয়াছেন। এই সংবাদে নাঁপাশ্রেণীর লোক ব্রাহ্মদমাজের উপাসনার 
দিনে ভাঙ্গিয়! পড়িতে লাগিল। একদিনের উপদেশ শুনিয়া আমরা সাতদিন 
মন স্থির রাখিতে পারিতাম না । হৃদয়ে।ক নব ভাব জাগিত! চক্ষে কি 
নৃতন জগৎ আসিত ! এই সকল উপদেশ গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হইমা| বঙ্গ- 
সাহিত্যের অমূল্য সম্পত্তি-বূপে রহিয়াছে। আজ তাহাদের আদর না হউক 
একদিন হইবেই হইবে । এমন সুন্বর ভাষায় এরূপ উচ্চ সত্য সকল যে ব্যক্ত 
হইতে পারে, ইহাই বঙ্গভাষার অসীম স্থিতিস্থাপকত্ডার নিদর্শন। কিছুনা 
হইলে ভাষার দিক দিয়া! এই উপদেশগুলি বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবীর পাঠ্য । 

অপরদিকে যুবক্ক কেশবচন্দ্রের উৎসাহাগ্লি সকলের দৃষ্টিগোচর হুইল? 
তিনি একাকী ব্রাহ্মলমাজে প্রবেশ করিলেন না। তাহার পদবীর অনুসরণ 
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করিয়া কাহার যৌবন-সুহৃদগণের অনেকে ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া প্রবিষ্ট হইন্গেন। 
ইহাদের প্রেমোজ্জল হৃদয়ের সংস্পর্শে ত্রাক্ম-সমাজে এক প্রকার নবশক্তির 
সঞ্চার হইল। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র মিলিত হইয়া এই সময়ে ফঁয়েক 
প্রকার কার্যের আয়োজন করিলেন। প্রথম যুবকগণের ধর্ম শিক্ষার্থ 
্রহ্মবিভ্ভালয় নামে একটি বিষ্ঠালয় স্থাপিত হইল। প্রতি রবিবার প্রাতে এ 
বিদ্যালয়ের অধিবেশন হইত; তাহাতে মহধি দেবেন্দ্রনাথ বাঙ্গালাতে এবং 
কেশবচন্দ্র সেন ইংরাজীতে উপদেশ দিতেন । এ সকল উপদেশ দ্বারা অনেক 
শিক্ষিত যুবক ব্রাহ্মসমাজের দিকে আকুষ্ট হইল। বিশ্ববিদ্ভালয়ের সর্বোচ্চ 
উপাধিধারী যুবকগণ ব্রাহ্ষসমাজের সহিত সংস্ষ্ট হওয়াকে গৌরবের বিষয় 
মনে করিতে লাগিল। 

দ্বিতীয় ধাহার' ব্রহ্মবিদ্ভালয়ের দ্বার] আরুষ্ট হইতে লাগিলেন এবং তদগ্রেই 
ধাহারা কেশবচন্দ্রের অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে লইয়া কেশব এক 
সুহৃদেগাষ্টী স্থাপন করিলেন; সপ্তাহের মধ্যে একদ্দিন নিজভবনে তাহাদের সঙ্গে 
বিশ্রস্তালাপের জন্য বসিতেন | সেখানে সর্বপ্রকার ধন্ম ও সামাজিক বিষয়ে 
কথাবার্তা হইত। দেবেন্ত্রনীথ পঞ্জাবীদিগের সুহদেশাষ্টার সঙ্গত সভা নাম 
দেখিয়া ইহার নাম সঙ্গত সভ। রাখিলেন। এই সঙ্গত সভা! ব্রা্মসমাজের 
নবশক্তির অদ্ভূত উৎসম্বরূপ হইল। যুবকসভ্যগণ সর্বাস্তঃকরণের সহিত 
আত্মোন্নতি প্রার্থী হইয়া! সঙ্গতৈর আলোচনাতে আপনাদ্িগকে__নিক্ষেপ 
করিতেন এবং যাহা কর্তব্য বলিয়া! নির্ধারিত হইত, তাহা সর্বতোভাবে 
আচরণ করিবার জন্য দুগ্রতিজ্ঞ হইয়া সভাস্থল পরিত্যাগ করিতেন। 
এক এক দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া যাইত; তাহাদের জ্ঞান 
থাকিত ন1; রাত্রি টার সময়ে বসিয়া হয়ত ২টার সময়ে সভাভঙ্গ হইত; 
কোথা দিয়! যে সময় যাইত কেহই বুঝিতে পারিত না। এরূপ আত্মোন্নতির 
জন্য ব্যাকুলতা, এরূপ কর্তব্যসাধনে দৃঢ় নিষ্ঠা, এরূপ সত্যান্থসরণে চিত্তের 
একাগ্রতা, এরপ হাদয়স্থ বিশ্বাসে আত্মসমর্পণ, এরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাস ও নির্ভর 
সচরাচর দেখা যায় না ।' অল্পদিনের মধ্যেই কেশবকে বেষ্টন করিয়া এক ঘন- 
নিবিষ্ট মণ্ডলী হ্ৃষ্ট হইল । ১৮৬১ সালে কেশবচন্ত্র বিষয়কন্ম হইতে অবশ্যত 
হইয়া ব্রাহ্মধন্ম প্রচারে নিযুক্ত হইলে ইহাঁদের অনেকে তাহার অঙস্থসরণ করিয়! 
চিরদারিক্র্ে ঝাপ দিয়াছিলেন এবং এখনও ইহাদের অনেকে ব্রাঙ্গধন্মপ্রচার 
কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া ব্রাহ্মসমাজের শক্তির» উৎস স্বরূপ হইয়। 
রহিয়াছেন । 

সঙ্গত সভার সভাগণ যে নবভাবে দীক্ষিত হইলেন তাহা এই যে, হৃদয়ের 
বিশ্বাসকে কার্ষে পরিণত করিতে হইবে, তথ্যতীত ধর্ম হয় না। এই ভাব 
অস্তরে প্রবল হওয়াতে ১৮৬১ সাল হইতে ব্রাহ্মধর্থকষে অনুষ্ঠানে পরিণত 
করিবার জন্য ব্যগ্রতা দৃষ্ট হইতে লাগিল। &ঁ সালে দেবেন্দ্রনাথ তাহার ছিতীয়॥ 



দশম পরিচ্ছেদ. ২২৩ 

কল্তার বিবাহ ব্রাহ্গধর্ণের পদ্ধতি অনুম্লারে দিলেন । এদিকে যুবক ব্রাঙ্গদলে 

অনেক ব্রাহ্মণের সন্তান জাতিভেদের চিহ্ুস্ব্প উপবীত পরিত্যাগ করিয়া 

নান! প্রকার সামাজিক নিগ্রহ ও নির্যাতন সহ করিতে লাগিলেন । দেশমধ্যে 
মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। 

_ নবান ব্রাক্মগগণ তাহাদের কার্যক্ষেত্র দিন দিন বিস্তৃত করিয়া তুলিতে 
লাগিলেন। প্রধানতঃ মনোমোহন ঘোষ ও কেশবচন্দ্র সেনের উৎসাহে "৪ 
দেবেজ্জনাথের অর্থসাহায্যে “ইণ্ডিয়ান মিরার” নামে এক সংবাদপত্র প্রকাশিত 
হইল; কলিকাতা কালেজ নামৈ এক উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপিত হইল 
তাহ! নবীন ব্রাহ্মদলের এক প্রধান আড্ডা হইয়া দীড়াইল; এবং সর্বববিধ 
সদ্যুলোচনার জন্য ত্রাহ্মবন্ধু সভা নামে এক সভা স্থাপিত হইল। এই সময়ে 
অগ্রসর ত্রান্মদল স্ত্রশিক্ষা বিস্তারের জন্য যাহা করিয়াছিলেন, তাহা বিশেষভাবে 
উল্লেখধোগ্য । সমাজ সংস্কার বিষয়ে আলোচনা আরস্ত হইলেই নারীজাতির 
উন্নতির প্রতি তাহাদের দৃষ্টি পড়ে। সংগতের অবলদ্বিত প্রতিজ্ঞাগুলির মধ্যে 
নারীজাতির উন্নতিসাধনের চেষ্টা একটি প্রতিজ্ঞারূপে অবলম্বিত হয়। তদনু- 
সারে নবীন ব্রাহ্ষগণ স্বীয় স্বীয় ভবনে, স্বীয় স্বীয় পত্তী, ভগিনী, কন্যা 
প্রভৃতির শিক্ষাবিধানে মনোযোগী হন। অনেকে সমস্ত দিন আফিসে 
গুরুতর শ্রম করিয়া আসিয়া সায়ংকালে স্বীয় স্বীয় পত্বী বা ভগিনীর 
শিক্ষকত। কাধ্যে নিযুক্ত হইতেন। ততিন্ন ব্রাহ্মবন্ধু সভীর সংশ্রবে একটি 
স্্রীশিক্ষাবিভাগ স্থাপন করিয়া অস্তুঃপুরে জ্্রীশিক্ষা বিস্তীরের নানা উপায় 
অবলঘ্ধন করেন; এবং তাহাদের কয়েকজনে মিলিত হইয়া “বামাবোধিনী 
পত্রিকা” নামে স্ত্রীপাঠ্য একখানি মাসিক পত্রিকা! বাহির করিতে আরম্ভ 
করেন। সে পত্রিকা অগ্যাপি রহিয়াছে । প্রথম সম্পাদকের পরিবারগণ 
এখনও তাহাকে রক্ষা করিতেছেন। 

(২৮৬৪ সালে ত্রাক্ষিকা-সমাজ নামে নারীগণের জন্য একটি স্বতন্ত্র উপাসনা- 
সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়; এবং কেশবচন্দ্র তাহার আঁচার্যের কাধ্য করিতে 
থাকেন। ক্রমে নবীন ব্রাহ্মদলের মধ্যে এক অত্যগ্রসর দল দেখা দ্রিলেন। 
তাহার] নারীজাতির উন্নতির জন্ত পূর্বোক্ত উপায় সকল অবলগ্ছন করিয়া সন্ত 
রহিলেন ন17 কিন্ত আপনাপন পত্বীকে নববেশে সজ্জিত করিয়। প্রকাশ্স্থানে 
যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন; তাহা লইয়! চারিদিকে মহ! সমালোচনা 
আরম্ভ হইল। এই কালের শেষভাগে দেবেন্ত্রনাথের মধ্যম পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয় আপনার পত্বীকে লইয়া গবর্ণর জেমেরালের বাড়ীতে বন্ধু- 
সম্মিলনে ঘান, তাহাতেও স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ক আন্দোলনকে দেশমধ্যে প্রবল 
করিয়া তুলিয়াছিল। ১ 

যাহাহউক প্রাচীন দলের নেতা মহধি দেবে্্রনাথ ও যুবকদলের নেত! 
কেশবচন্্র সেন, ইহাঁদের মধ্যে পরামর্শ ও কার্য্যের একক বহুদিন রহিল না। 



২২৪ . . ক্ীঘতগু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ 

নকীন ব্রাদ্ষগণ অধিক দিন মুখে জাতিভেদের নিন্দা করিয়া এবং কাধ্যতঃ 
উপবীত ত্যাগ করিয়া এবং সকল জাতি মিলিয়া একত্র পান ভোজন করিয়াও 
সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না । ১৮৬৪ সাল হইতেই তীহারা বিভিন্ন জান্চায় 
নরনারীর মধ্যে বিবাহসন্ন্ধ স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং এই ধুয়া 
ধরিলেন যে, উপবীতধারী ব্রাহ্মণ আচার্ধ্যগণ বেদীতে বসিলে তাহার! 
উপাসনাতে যোগ দিতে পারেন না। দেবেন্দ্রনাথ এতদূর যাইতে প্রস্তত 
ছিলেন না। তিনি প্রথম প্রথম উপবীতত্যাগী উপাচাধ্য নিযুক্ত করিতে 
অগ্রসর হইয়াছিলেন ; কিন্তু নবীন ব্রাহ্মগণ যখন বিভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিগণের 
মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে অগ্রসর হইলেন, তখন এ পথে ইহার 
কতদূর যাইতে পারে ভাবিয়া চমকিয়া গেলেন। তাহার রক্ষণশীল প্রকৃতি 
আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। এই স্থলে প্রাচীন ও নবীন ব্রাঙ্মদলে বিচ্ছেদ 
ঘটিল। অগ্রসর ব্রাঙ্মদল স্বতন্ত্র কা্ধ্যক্ষেত্র করিলেন? “ধর্মতত্” নামে মাসিক 

পত্রিকা বাহির করিলেন এবং ১৮৬৬ সালের নবেশ্বর মাসে দেবেন্্রনাথের 
সমাজ ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ীয় ত্রা্ষসমাজ নামে স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন 
করিলেন। তদবধি দেবেজ্্রনাথের থের সমাজের নাঁম “আদি ব্রাহ্মসমাঁজ' হইল। 

১৮৬৬ হইতে ১৮৭০ পর্য্স্ত কালের মধ্যে অগ্রসর ব্রাহ্মদল মহোৎসাহে 
ব্রাহ্মধার্মের বার্তী ভারতের নান প্রদেশে প্রচার করিতে লাগিলেন। দেখিতে 
দেখিতে পঞ্জাব, সিন্ধু, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, সর্বত্র ত্রাহ্মদমাজ স্থাপরিতু-হুইল। 
কেশবচন্ত্র সেন শিক্ষিত ব্যক্তিগণের চিন্তার ও চচ্চার অনেক অংশ অধিকার 
করিয়া ফেলিলেন। 

এইরপে ব্রাঙ্ষসমাজের নবোখান দ্বারা বঙ্গসমাজে যখন আন্দোলনের 
তরঙ্গ উঠিয়াছিল, তখন সাহিত্যক্ষেত্রে নবশক্তির আবির্ভাব দেখা গেল। ইহার 
কিছু পুর্বে নীলের হাঙ্গামা, নীলকরের অত্যাচার, প্রজাদের কষ্ট প্রভৃতি 
হিন্দুপেটি যট ও অপরাপর পত্রের দ্বারা আমাদের কর্ণগোচর হইয়াছিল। সে 
হাজামার বিবরণ অগ্রেই দিয়াছি। আমাদের মন যখন অল্লাধিক পরিমাণে 
উত্তেজিত, তখন ১৮৬০. সালের শেষভাগে “নীলদর্পণ” নাটক প্রকাঁশিত 
হইল। হঠাৎ যেন বঙ্গসমাজ' ক্ষেব্জে উক্কাপাত হইল; এ নাটক কোথা 
হইতে কে প্রকাশ-করিল, কিছুই জাঁনা গেল না। এ নাটক প্রাচীন নাটকের 
চিরাবলক্কিত রীতি রক্ষা করিল কি না, সে বিচার করিবার সময় রহিল ন!) 
ঘটনা সকল সত্য কি না অঙ্থুসন্ধান করিবার সময় পাওযা গেল না; নীলদর্পণ 
আমাদিগকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। তোরাপ আমাদের ভালবাসা কাঁড়িয়া 
লইল ক্ষেত্রমণির ছুঃখে আমাদের রক্ত গরম হইয়া গেল; মনে হইতে 
লাগিল রোগ সাহেবকে যদি একবার পাই অন্য অস্ত্র না পাইলে যেন দাত দিয়া 
ছি'ড়িয়। খণ্ড থগ্ু- করিতে পারি। এই নীলঘর্পণকে অবলম্বন করিয়া লং-এর 
কারাগার প্রভৃতির বিবরণ অগ্রেই দিয়াছি। 
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' মাইকেলমধুস্দন দত, তাহার নার্টক সকলে চিরস্তন রীতি ত্যাগ করিয়া 
যেনৃতন পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন, "দীনবন্ধু সেই পথে আরও অগ্রসর 
হইলেন। এই নূতন রীতি ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের পক্ষে অতীব 
ম্পৃহণীয় হইল। পর পরিচ্ছেদে মিত্র মহাশয়ের জীবন-চরিতে পাঠকগণ 
দেখিতে পাইবেন যে, তিনি কর্শন্ত্রে নানা দেশে, নানা জেলাতে ভ্রমণ 
করিয়াছিলেন । শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে আর কেহ তাহার ন্যায় নানা 
স্থানে নানা শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে মিশিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। তাহার 
এই ভূয়োদর্শন তাহার অস্কিত চরিত্র সকল স্থ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছিল। 
ইহার পরে দীনবন্ধু আরও যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তাহার বিবরণ তাহার 
জীবন-চরিতে দেওয়া! গেল। 

দীনবন্ধু যেমন তাহার নাটকগুলির দ্বারা বঙ্গ সাহিত্যে নব্ভাবৰ ও 
বাঙ্গালির মনে নবশক্তির সঞ্চার করিলেন, তেমনি এইকালের মধ্যে বঙ্গীয় 
সাহিত্য জগতে আর এক প্রতিভাশালী পুরুষ দেখা দিলেন ;”_তিনি 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । বঙ্গের অমরকবি মধুস্থদন যেমন চিরাগত রীতি-পাশ 
ছিন্ন করতঃ বঙ্গীয় পদ্য সাহিত্যকে স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া এক নব 
স্বাধীনত।, নব চিন্তা, নব আকাজ্ষা ও নব শক্তির অবতারণা করিলেন, গদ্য 
সাহিত্যে সেই কাঁধ্য করিবার জন্য বস্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয় হইল। তৎপুর্কে 
বিদ্ভাসাগর মহাঁশয় ও অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের নেতৃত্বাধীনে বাঙ্গালা গদ্ 
স্কৃত-বহুল ও সংস্কৃত ব্যাকরণের রীত্যন্থসারী হইয়া ধনীগৃহের রমণীগণের 

ম্যায় অলঙ্কারভারে প্রগীড়িতা হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্ত্রের অভ্যুদয়ের পুর্বে 
একদল ইংরাজী শিক্ষিত কাব্যান্থুরাগী লোক এই সংস্কৃত ভাষাভারে পীড়িত। 
বঙ্গভাষাকে কির্ূপে উদ্ধার করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন এবং কিন্ধপে 
তাহার! আলালী ভাষা নামে একপ্রকার তাজ! তাজ! বাঙ্গাল! ভাষার হৃষ্ট 
করিয়াছিলেন, তাহা অগ্রেই বলিয়াছি। ন্থুপ্রসিদ্ধ প্যারীটাদ মিত্র ও 
রাধানীথ শিকদার যে এই নব ভাষার জন্মদাতা ছিলেন এবং তীহাদের 
প্রকাশিত “মাসিক পত্রিকা” যে এই.ভাষার ভেরীনিনাদ ছিল, তাহাঁও অগ্রে 
নির্দেশ করিয়াছি। কিন্তু এ “আলালী” ভাষা গ্রাম্যতা দোষে কিছু 
অতিরিক্ত মাত্রায় দূষিত ছিল। যথা “টকৃ টক্ পটাস্ পটাঁস্ মিয়াজান 
গাড়োয়ান এক এক বার গান করিতেছে-টিট্রকারি দিতেছে, হাঃ শালার 
গরু বলিয়! লেজ মুচ্ড়াইয়া সপাৎ সপাৎ মারিতেছে।” ইত্যাদি ভাষা ষে 
গ্রন্থে বাঁ পত্রিকাতে মুদ্রিত হইলে গ্রাম্যত| দোষ ঘটে তাহা সকলেই অন্গভব 
করিতে পারেন। ২ এই আলালী ভাষা লী পাঠক বৃনের ' সম্পূর্ণ 
ভাল লাগিত না ফি 

ইহার পরে হুতোমের নক্সা গ্রকাশিত হয়| তাহাও প্রায় এই আলালী 
ভাষাতে লিখিত। কালীগ্রসন্ন সিংহ হুতোয্পের নক্সা লিখিয়! অমর 
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ইইয়াছেন। তাহার জীবস্ত হৃদয়গ্রাহী বাঙ্গালা আমাদিগকে বড়ই গ্রীত 
করিয়াছিল। কিন্তু তাহাঁও গ্রাম্যতা দৌষের উপরে উঠিতে পারে নাই। 

সন্ধিস্থলে বঙ্কিমচন্দ্র আবিভূর্ত হইলেন। তিনি যৌবনের প্রারর্ভ 
ঈশ্বরচন্জ গুপ্ত মহাশয়ের শিত্যত্ব গ্রহণ করিয়া! পছ্ারচনাতে সিদ্ধহস্ততা লাভ 
করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন? কিন্তু মধুস্থদনের দীপ্ত প্রভাতে আপনাকে 
পরীক্ষা! করিয়া জানিতে পারিলেন যে, সে পথ তাহাকে পরিত্যাগ করিতে 
হইবে। কিন্তু তিনি শুভক্ষণে গগ্রচনাতে লেখনী নিয়োগ করিলেন । 
অচিরকালের মধ্যে বঙ্গের সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বল তারকার ন্তায় বঙ্কিম দীপ্ষি 
পাইতে লাগিলেন। বঙ্গবাসীর চিন্তা ও চিত্তের উন্মেষ পক্ষে যত লোক 
সহায়তা করিয়াছেন তন্মধ্যে ইনি একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি। 

এই কালের মধ্যে নাটক ও উপন্যাস রচনা দ্বারা বঙ্গসমীজে যে পরিবর্তন 
ঘটাইয়াছিল তাহা কথঞ্চিৎ প্রদর্শন করিয়া আর এক সমূহ বিপ্লবের বিষয় 
উল্লেখ করিতে যাইতেছি। তাহ বঙ্গীয় সাহিত্যজগতে “সোমগ্রকাশের” 
অভ্যুদয় । ইংরাজ রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পর হইতেই কিরূপে সংবাদপত্রের 
আবির্ভীব হইয়া, তাহা কত প্রকার অবস্থার মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছে 
তাহার বিবরণ অগ্রেই দিয়াছি। সংবাদপত্র প্রথমে ইংরাজদিগের ছারা 
সম্পাদিত হইতে আরম্ভ হয়। তৎপরে শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ তাহাদের 
দর্পণ নামক পত্রের স্থ করিয়া বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের পথ খুলিয়! দন । 
কিন্তু “দর্পণ” ইংরাজদিগের দ্বারাই সম্পাদিত হইত এবং তাহার ভাষা 
ইংরাজ-লিখিত বাঙ্গালা হইত । প্ররুত পক্ষে রাজা রামমোহন রায় এ দেশীয় 
দ্বারা লিখিত বাঙ্গাল! সংবাদপত্রের পথ প্রদর্শক । তিনিই ১৮২১ সালে 
“সংবাদ কৌমুদরী” নামে সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। প্র “কৌমুদীতে” 
জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক থাকিত। ইহা লোৌক-শিক্ষার একটি প্রধান উপায় 
স্বরূপ ছিল। তৎপরে সতীদাহ নিবারণ লইয়! হিন্দু সমাজের সহিত যখন 
রাজার বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন হিন্দু ধর্মের পক্ষগণ “চক্দ্রিকা” নামক 
পত্জিকা প্রকাশ করিয়! স্বধর্ম রক্ষাতে ও সংস্কারার্ীদিগের সহিত বাক্ষুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হন। কৌমুদ্রী রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পরেও কিছুদিন ছিল। চন্দরিকা 
তৎপরেও বনৃকাল জীবিত ছিল। চন্দ্রিকার আবি9ভাবের অল্পকাল পরেই 
ঈশ্বরচন্্র গুপ্তের “প্রভাকর” প্রকাশিত হয়। প্রভাকরের রাজত্ব যখন মধ্যাহ্ক 
সুর্যের স্ায় দীপ্রিমান, তখন ১৮৪৩ সালে, বাহ্মসমা'জ কর্তৃক “তত্ববোধিনী” 

7 তত্ববোধিনী বঙ্গীয় পাঠকগণকে গম্ভীর জ্ঞানের বিষয় সকলের 
আলোচনাতে প্রবৃত্ত করে; এবং ততন্বারা বঙ্গসমাজে এক মহৎ পরিবর্তন 

আনয়ন করে| কিস্ত-তৃত্ববোধিনী ঠিক সংবাদ, পত্র ছিল না। ধর্সতত্ববের 
1চনাই তাহার মুখ্য কার্য ছিল। দৈনিক সংবাদ যোগাইবার ভার 
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“প্রভাকর” “ভাস্কর” প্রভৃতি পত্র সকল গ্রহণ করিয়াছিল। 'ভান্বকর” গুড় 
গুড়ে ভট্টাচার্য বা গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য কতক সম্পাদিত হইত। এতত্যতীত 
সেই সময়ে আরও অনেকগুলি সংবাদপত্র বাহির হইয়াছিল। ১৮৫০ সালে 

মুদ্রিত এক তালিক' হইতে নিয়লিখিত নাম্গুলি পাওয়া যায় ;_যথা, মহাজন 
রর চন্দ্রোদয়, রসরাজ, জ্ঞান দর্পণ, বজদূত, সাধুরগন, জ্ঞানসঞ্চারিণী, রস- 
সাগর, রঙ্গপুর বার্তাবহ, রসমুগর, নিত্যধর্মান্থরঞ্জিকা ও দন দমন 
মহা-নবমী | 

ইহাদের অধিকাংশ পরস্পরের প্রতি অভদ্র গালাগালিতে পূর্ণ হইত। 
প্রভাকরে ও ভাস্করে এরূপ অভভ্র কটুক্তি চলিত যে, তাহা শুনিলে কানে হাত 
দিতে হয়। প্রভাকর ও ভাস্করের পদবীর অন্থসরণ করিয়া “রসরাজ” ও 
“যেমন কর্ম তেমনি ফল” প্রভৃতি কতিপয় পত্রে এরূপ কবির লড়াই আরম্ত 
করিল যে, তাহার বর্ণনা অসাধ্য । সখের বিষয় অচির কালের মধ্যে 
দেশের লোকের নিন্দার বাণী উখিত হইল। চারিদিকে ছি ছি রব 
উঠিয়া গেল। কবির লড়াইও থামিয়! গেল। 

বোধ হয় এই ছি ছি রবটা হৃদয়ে থাকাতেই এসময়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ 
বাঙ্গালা সংবাদ পত্র পড়িতে বা বাঙ্গালা লিখিতে ঘ্বণা বোধ করিতেন। 
তাহাদের মধ্যে যে কেহ সংবাদ পত্র প্রকাশ করিতে চাহিতেন, তিনি 
ইংরাজীতেই করিতেন। এই সকল ইংরাজী পত্রের মধ্যে হরিশের [71000 
[৪010 রামগৌপাল ঘোষের 860£581 92০9601, কাশীপ্রসাদ ঘোষের 

[71000 [006111551761, কিশোরীাদ মিত্রের [7701217) 71610 সমধিক 

প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। | 
১৮৫৮ সালে সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়ের সময়েও এই ছি ছি বুবটা প্রবল 

ছিল। আমার বোধ হয় এই ছি ছি রবটা নিবারণ করাই সোমপ্রকাশের 
জন্মের অন্যতম কারণ ছিল। ১৮৫০ হইতে ১৮৫৮ সালের মধ্যে এই ছি ছি 
রব নিবারণের আরও চেষ্টা হইয়াছিল ।. কয়েকখানি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বাঙ্গাল 
সাময়িক পত্র গ্রকাশ পাইয়াছিল। তন্মধ্যে স্থবিখ্যাত ডাক্তার রাজেজ্জলাল 
মিত্রের সম্পাদিত “বিবিধার্থ সংগ্রহ” ও ততৎ্পরে পরিবস্তিত আকারে প্রকাশিত 
“রহন্ত-সন্দর্ভ বিশেষ রূপে উল্লেখ ষোগ্য । তাহা যদ্দিও ঠিক অংবাদ পজ্র 
ছিল না বটে, তথাপি মিত্রজ মহাশয় উক্তপত্রে গম্ভীর ভাষায় যে সকল মহামূল্য 
জ্ঞাতব্য বিষয় পাঠকগণের গোঁচর করিতেন, তাহ। পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ 
উপকৃত হইতাম। সে প্রবন্ধগুলি চিরদিন আমাদের স্বৃতিতে রহিয়াছে । 

সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়ের প্রাককালেই প্যারীর্টাদ মিত্র ও রাধাঁনাথ 
শিকদারের “মাসিক পত্রিকা” প্রকাশিত হয়। তাহাতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় 
থাকিত বটে, কিন্তু তাহা “আলালী ভাষাতে” লিখিত হইত, ইহা অগ্রেই 
বলিয়াছি। এই ক্ষেত্রে দৌযপ্রকাশের আবির্ভীব। সে দিনের কথা 



২৮. রামতম্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বলসমাজ 

আমাদের বেশ স্মরণ আছে। এ কাগজ কে বাহির করিল, এ কাগজ কে 
বাহির করিল, বলিয়া একটা রব উঠিয়া গেল। যেমন ভাষার লালিত্য, 
তেমনি বিষয়ের গান্ভীরধ্য। সংবাদ পত্রের এক নৃতন পথ, বঙ্গসাহিত্যের এঁক 
নৃতন যুগ প্রকাশ পাইল। বিগ্যাভূষণ জানিতেন তাহার উক্তির মূল্য কত। 
কাগজ সাপ্তাহিক হইল, কিন্তু মূল্য হইল বাধিক দশ টাকা; তাহাও অগ্রিম 
দেয়। ইহাতেও সোমপ্রকাশ দেখিতে দেখিতে উঠিয়া গেল। ১৮৫৮ সালে 

প্রকাশিত হইলেও ১৮৬০ হইতে ১৮৭* সালের মধ্যে সোমপ্রকাশের প্রভাব 
মাধ্যন্দিন রেখাকে অতিক্রম করিয়াছিল । সেই কারণেই এই কালের মধ্যে 
তাহার উল্লেখ করিলাম | 

সোমপ্রকাশের পর আরও অনেক বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত 
হইয়াছে? ভাষার চটক ও রচনায় নিপুণতা আরও বাড়িয়াছে; রাজনীতির চর্চা 
বহুগুণ বাড়িয়াছে; কিন্তু তদানীন্তন সোমপ্রকাশের স্থান কেহই অধিকার করিতে 
পারেন নাই । ভিতরকাঁর কথাটা এই, লিখিবার শক্তির উপর সংবাদ পত্রের 
প্রভাব নির্ভর করে না, পশ্চাতে যে মানুষটা থাকে তাহারই উপরে 
মধিকাংশতঃ নির্ভর করে। সোম্প্রকাশের প্রভাবের মূল ছিলেন দ্বারকানাথ 
বিষ্ঠাতৃষণ। সেই তেজস্বিতা, সেই মমুত্যত্ব, সেই খ্রকাস্তিকতা, সেই কর্তৃব্য- 
পরায়ণতা, সেই সত্যনিষ্ঠা পশ্চাতে ছিল বলিয়াই সোমপ্রকাশের প্রভাব 
দেশমধ্যে ব্যাপ্ত হইয়াছিল । ২ 

তৎপরে উল্লেখ যোগ্য সামাজিক ঘটনা হোমিওপ্যাথি রাজ্যে ডাঃ 
মহেন্দ্রলাল সরকারের পদার্পণ ও তজ্জনিত আন্দোলন। কলিকাত। সহরে 
হোমিওপ্যাথির আবির্ভাব ও তৎসম্বন্ধে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দত্ব পরিবারের 
প্রসিদ্ধ রাজা বাবুর কাধ্য বিষয়ে অগ্রেই কিঞ্চিৎ বিবরণ দিয়াছি। ডাক্তার 
বেরিণি সাহেবকে অবলম্বন করিয়া রাজাবাবু কাঁ্্যক্ষেত্রে প্রায় একাকী 
দণ্ডায়মান রহিয়াছিলেন। তীহারই সংশ্রবে আসিয়া অনেকগুলি যুবক 
হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিতেছিলেন। ইহাদের অনেকে 

পরে যশস্বী হইয়াছেন। তাহাদের মধো অনেকে দেশ বিদেশে হোমিওপ্যাথির 
বার্তা লইয়া যাইতেছিলেন। ইতিমধ্যে এক ঘটন! ঘটিল যাহাতে কলিকাতার 
শিক্ষিত সমাজকে প্রবলরূপে আলোড়িত করিল; এবং তৎ সঙ্গে সঙ্গে 
হোমিওপ্যাথির পতাকাঁকে স্বজনের চক্ষের সমক্ষে উড্ডীন করিল। তাহ। 
ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের হোমিওপ্যাথি প্রণালী আবলম্ধন। এলোপ্যাথির 
সহিত তুলনায় হোমিওপ্যাথি উৎকষ্টতর লোকের এ সংস্কার যে জন্মিল তাহা 
নহে, কিন্তু মত পরিবর্তনের সময় ভাক্তার সরকারের ষে তেজ, যে সত্যনিষ্ঠা, 
যে মনুষ্যত্ব লোকে দেখিল, তাহাই সকলের চিত্তকে বিশেষরূপে উত্তেজিত 
করিয়াছিল? এবংবঙ্গবাসীর মনে এক নব ভাব আনিয়-দিয়াছিল। এই সাহসী, 
সত্যপ্রিয় ও ধর্শীনুরাগী পুরুষের জীবন-চরিত পর পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হইল । 



দশম পরিচ্ছেদ +:. .... ২২৪ 

* তিনি ১৮৬৩ সালে কলিকাতী, মেডিকেল কালেজ হইতে . এ্/ডি, 
নীক্ষাতে উভীর্ণ হুইয়া সহরের অগ্রগণ্য চিকিৎসকদিগের মধ্যে স্থান প্রাঞ্ধ 
হন। সালেই প্রধানতঃ প্রসিদ্ধ ডাক্তার গুভীভ চক্রবর্তীর প্রযত্বে, ব্রিটিশ 
মেডিকেল এসোসিয়েশনের বঙ্গদেশীয় শাখা নামে একটি শাখা সভা স্থাপিত 
হয়। এ সভার প্রতিষ্ঠার দ্রিনে মহেন্দ্রলাল একটি বক্তৃতা করেন, তাহাতে 
হোমিওপ্যাথির নিন্দা করেন। এ নিন্দাবাদ রাজ! বাবুর চক্ষে পড়িলে, তিনি 
মহেন্দ্রলালের সহিত বিচার করিতে আরম্ভ করেন। ইতিমধ্যে একজন বন্ধু 
ইত্ডিয়ান ফিল্ড নামক কাগজের জন্য মহেঞ্জ্ুলালকে (01580. ) মর্গান 
সাহেবের লিখিত হোমিওপ্যাথি বিষয়ক গ্রন্থের সমালোচন। লিখিতে অন্ধরোধ 
করেন। সমালোচনার্থ এ গ্রন্থ পাঠ করিতে গিয়াই মহেন্দ্রলালের মনে হয় 
যে, কার্্যতঃ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা! কিরূপ তাহা না দেখিয়া! সমালোচন৷ 
কর! তাহাবু পক্ষে কর্তব্য নহে। অতএব তিনি রাজা বাবুর সহিত তাহার 
কতকগুলি রোগীর চিকিৎসা দেখিতে আরম্ত করেন। গ্রস্থ পাঠ করিতে 
করিতে এবং চিকিৎসা দেখিতে দেখিতে সরকার মহাশয়ের মত পরিবর্তিত 
হইয়া গেল। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা গ্রণালীই উৎকষ্টতর প্রণালী বলিয়। 
মনে হইল। ১৮৬৬ সালের মধ্যে এই পরিবর্তন ঘটিল। যখন তিনি মত 
পরিবর্তনের বিশিষ্ট কারণ পাইলেন তখন সহরের এলোপ্যাথিক চিকিৎসকদলে 
তাহার বার্তা প্রকাশ করিতে ক্রুটী করিলেন না। ১৮৬৭ সালের ১৬ই 
ফেব্রুয়ারী দিবসে ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের চতুর্থ সাম্ব্সরিক সভার 
অধিবেশন হইল। তাহাতে ডাক্তার সরকার এক বক্তৃতা পাঠ করিলেন, 
তাহাতে প্রচলিত চিকিৎসা প্রণালীর অনির্দিষ্টতা দোষ প্রদর্শন করিয়া 
হানিম্যান প্রদণিত প্রণালী উৎকৃষ্টতর বলিয়া ঘোষণ। করিলেন। আর 
কোথায় যায়! সাপের লেজে যেন পা পড়িল! ভাজার ওয়ালার্ নামে 
একজন ইংরাজ ডাক্তার বলিলেন, “ভাক্তীর সরকার থাম থাম, আর একটি 
কথা বলিলে তোমাকে এ ঘর হতে বাহির করে দেব।” তৎপরে সহরের 
এলোপ্যাথি দল ডাক্তার সরকারকে একঘরে করিল; তিনি চিকিৎসক সভা 
কতৃক বজ্জিত হইলেন, তিনি তাহা গ্রাহ্ করিলেন না। কলিকাতা 
তোলপাড় হইয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু বঙ্ভূমি যেন এই বীরের পদভরে 
কাপিতে লাগিল। বাস্তবিক তাহার সত্যপ্রিয়তা ও মন্গয্যত্ব তখন আমাদের 
মনকে অনেক উচ্চে তুলিয়াছিল। বিশ্বাস কর,. বাঙ্গীলি যে ভারতের সকল 
গ্রদেশের মানুষের শ্রন্ধার পান্র হইয়াছে, তাহা এই সকল. সত্যপ্রিয় তেজীয়ান্ 
বীরপ্রকৃতিবিশিষ্ট মানুষের গুণে। 

মহেন্দ্রলাল সরকার স্বীয় চরিত্রের প্রভাবে হোমিওগ্যাখিকে কিরূপ উচু 
করিয়া উঠাইলেন,- তাহা মুগ্রসিদ্ধ বেরিণি সাহেবের একটি কথাতেই প্রকাশ। 
তিনি যখন এদেশ পরিত্যাগ করেন তখন তাহার হোমিওপ্যাথ বন্ধুগণ-তাহার 
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অভ্যর্থনার জন্ত এক সভা করিয়াছিলেন। উক্ত সভাতে ডাক্তার বেরিণি, 
অপরাপর কথা বলিয়া শেষে বলিলেন, “আমার আর এখানে থাকিবার 
প্রশ্নোজন নাই । কু্য যখন উদ্দিত হয় তখন চন্দ্রের অস্তগমনই শোর্তী পায়। 
মহেন্দ্র বঙ্গাকাশে উদ্দিত হইয়াছেন, এখন আমার অন্তগমনের সময়” ! অতএব 
অপরাপর নেতাদিগের গ্ভাঁয় মহেন্দ্রলাল সরকারও সে সময়ে কলিকাতাবাসীর 
ও সেই সঙ্গে সমগ্র বঙ্গবাসীর চিত্তকে প্রবলরূপে আন্দোলিত করিয়াছিলেন । 

কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা, দীনবন্ধুর নাটক, বহ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, বিদ্যাভূষণ 
মহাশয়ের সোমপ্রকাশ, মহেন্দ্লাল সরকারের হোমিওপ্যাথি, এই সকলে 
এই কালের মধ্যে শিক্ষিত দলের মনে যেমন নবভাব আনিয়া দিতেছিল, 
তেমনি আর এক কার্যের আয়োজন হইয়া নব আকাঙ্ক্ষার উদয় করিয়াছিল। 
তাহা! “ন্যাসনাল.পেপার” নামক সাপ্তাহিক পত্জের সম্পাদক নবগোপাল মিত্র 
মহাশয়ের প্রতিষিত, 'জাতীয় মেলা, নামক. মেল! ও প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা এবং 
দেশের সকল বিভাগের ও সকল শ্রেণীর নেতৃবৃন্দের তাহার সহিত যোগ। 
বঙ্গসমাজের ইতিবৃত্তে ইহা একটি প্রধান ঘটনা; কারণ সেই ষে বাঙ্গালির 
মনে,জাতীয় উন্নতির স্পৃহা জাগিয়াছে তাহা আর নিদ্রিত হয় নাই। 

নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের হৃদয় স্বদেশ-প্রেমে পুর্ণ ছিল। তিনি বহুদিন 
হইতে অনুভব করিয়া আসিতেছিলেন যে, দেশের লোকের দৃষ্টিকে বিদেশীয় 
রাজাদিগের প্রসাদ লাভের দিক হইতে ফিরাইয়া জাতীয় স্বাবলস্বননের দিকে 
আনা কর্তব্য । লোকে কথায় কথায় গবর্ণমেন্টের দ্বারস্থ হয়, ইহা তাহার 
সহা হইত না। এজগ্ঠ তিনি নিজ প্রচারিত সংবাদ পত্রে ছুঃখ প্রকাশ 
করিতেন; বন্ধু বান্ধবের নিকটে ক্ষোভ করিতেন; এবং কি উপায়ে দেশের 
লোকের মনে জাতীয় ম্বাবলম্বন প্রবৃত্তি প্রবল হয় সেই চিন্তা করিতেন। 
এই চিস্তার ফলস্বরূপ ১৭৮৮ শকের (১৮৬৭ খ্ীষ্টাব্ষের ) চৈত্র সংক্রান্তিতে 
হিন্দুমেলর,_ অধিবেশন হইল। গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্পাদক ও 
নবগোপাল মিত্র মহাশয় সহকারী সম্পাদক হইলেন। মেলার অধ্যক্ষগণ 
স্বদেশীয় উন্নতি, ব্বদেশীয় সাহিত্যের বিকাশ, স্বদেশীয় সংগীতাদির চর্চা, 
স্বদেশীয় কুন্তী প্রভৃতির পুনবিকাশ প্রভৃতির উৎসাহ দান করিবার জন্য 
প্রতিজ্ঞার্য হইলেন। বর্ষে বর্ষে চৈত্র সংক্রান্তিতে একটি মেল! খোলা স্থির 
হইল। দেশের অনেক মান্য গণ্য ব্যক্তি এইজন্য অর্থ সাহায্য করিতে অগ্রসর 
হইলেন। উৎসাহদাতাদিগের মধ্যে রাজা কমল বাহাদুর, বাবু রমানাথ 
ঠাকুর, বাবু কাশীশ্বর মিত্র, বাবু ছুর্গাচরণ লাহা, বাঁবু প্যারীচরণ সরকার, বাবু 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ, বাবু কষ্চদাস পাল, বাবু রাজনারায়ণ বন, বাবু দ্বিজেন্্রনাথ 
ঠাকুর, পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্ধানন, পণ্ডিত ভারতচন্দ্র শিরোমণি, পশ্তিত 
তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রভৃতির নামের উল্লেখ দেখা যায়। অতএব 
উদ্যোগবর্তুগণ সকল বিভাঁগের মানুষকে সন্মিলিত করিতে ক্রটা করেন নাই। 
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, ১৮৬৮ সালে বেবগাছিয়ার সাঙপুকুরের বাগানে যহাসমারোহে মেলার 
দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। সেই.দ্দিন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রণীত 
সুপ্রসি্ধ জাতীয় সঙ্গীত “গাও ভারতের জয়” সুগায়কদিগের দ্বারা গ্লীত হয়; 
আমরা কয়েকজন জাতীয় ভাবের উদ্দীপক ক্কবিতা পাঠ করি; গণেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর ও নবগোঁপাল মিত্র মহাশয় মেলার উদ্দেশ্য সকলকে বুঝাইয়া দেন? 
এবং স্বজাতি-গ্রেমিক সাহিত্যজগতে স্পরিচিত মনোমোহন বন্থ মহাশয় 
একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা পাঠ করেন। মেলার প্রথম সম্পাদক গণেন্্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয় মেলার উদ্দেশ্য এই ভাবে বর্ণন করেন-_“ভারতবর্ষের এই একটি 
প্রধান অভাব যে, আমাদের সকল কার্যেই আমরা রাজপুরুষগণের সাহায্য 
যাজ্জঞ|া করি, ইহা! কি সাধারণ লজ্জার বিষয়! কেন, আমরা কি মনুষ্য নহি? 
* * * অতএব যাহাতে এই আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়, ভারত- 
বর্ষে বদ্ধমূল হয়, তাহা এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ।” সংক্ষেপে বলিতে গেলে 
জাতীয় স্বার্বলম্বন প্রবৃত্তিকে জাতীয় চিত্তে উদ্দীপ্ত করাই হিন্দুমেলার উদেশ্ঠ 
ছিল। স্থখের বিষয় এই মেলার আয়োজনের দ্বারা সে উদ্দেশ্য বহুল পরিমাণে 
সাধিত হইয়াছে । ইহার পরে মনৌমোহন বস্তু প্রন্থৃতি জাতীয় সঙ্গীত রচনা 
করিতে লাগিলেন; আমরা জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতা রচনা করিতে 
লাগিলাম; বিক্রমপুর হইতে দ্বারকাঁনাথ গঙ্গোপাধ্যায় আসিয়া আমাদের 
জাতীয় ভাবে যোগ দিলেন; এবং আগ্রার আনন্দচন্্র রায়, সঙ্গীত রচনা 
করিয়! ছুঃখ করিলেন ; 

কত কাল পরে বল ভারত রে! 
ছুখসাগর সাতারি পার হবে; ইত্যাদি। 

দেখিতে দেখিতে স্বদেশপ্রেম সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ১৮৬৮ সালের 
পরে হিন্দুমেলীর কাঁজ অনেক দিন চলিয়াছিল। নবগোপাল বাবু ইহাকে 

, জীবিত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ক্রমে তাহা উঠিয়া যায়। 
এই ১৮৬০ হইতে ১৮৭০ সালের মধ্যে কেবল যে কলিকাতা! সমাজ নান 

তরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছিল তাহ! নহে। বঙ্গদেশের অপরাপর প্রধান 
প্রধান স্থানেও আন্দোলন চলিতেছিল। তন্মধ্যে পূর্ববঙ্গের প্রধান স্থান ঢাকা 
সর্বপ্রথমে উল্লেখযৌগ্য । বলিতে গেলে পূর্ববঙ্গের সামাজিক. আন্দোলন বন 
পুর্ব হইতেই আবস্ত হইয়াছিল। কলিকাতাতে হিন্দুকালেজের প্রতিষ্ঠা ও 
ডিরোজিওর শিল্তদলের অভ্যুদয় দ্বারা সমাজক্ষেত্রে যেমন একদল প্রাচীন- 
বিদ্বেষী শিক্ষিত যুবককে আবির্ভূত করিয়াছিল সেইরূপ ঢাকাতে শিক্ষিত 
যুবকদলের মধ্যে এক সংস্কারার৫ী দল দেখা দিয়াছিল। কলিকাতাতে ধেমন 
প্রথম শিক্ষিত দলের অগ্রণীগণ কে মুসলমানের দোকানে প্রবেশ করিয়া রুট 
আঁনিতে ও খাইতে পারে তাহা দেখিবার চেষ্টা করিতেন, তেমনি ঢাকাতেও 
প্রথম শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের অগ্রণীগণ এই পরীক্ষা করিতেন যে, কে মুসলমানের 
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ফুটা খাইতে পারে বা কে চর্দপাদুকার উপরে সন্দেশ রাখিয়া সর্ধাগ্রে তুলিয়া 
খাইতে পারে । 

ক্রমে ঢাকা কালেজ স্থাপিত হুইয়া শিক্ষিতদলের সংখ্যা যতই বাঁড়িতে 
লাগিল এবং কলিকাতার আন্দোলনের তরঙ্গ সকল যতই পূর্বে ব্যাঞ্চ 
হইতে লাগিল, ততই ঢাক1 সহরে নব নব কার্যের স্ুত্রপাত হইতে লাগিল। 
ব্রান্ষলমীজ স্থাপন, বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন, বিধবা বিবাহের আন্দোলন 
প্রভৃতি সকল আন্দৌলনই ক্রমে ক্রমে দেখা দ্রিল | 

এই প্রথম শিক্ষিত উৎসাহী যুবকবৃন্দের মধ্যে পরলোকগত স্থুপ্রসিদ্ধ 
ডেপুটা ম্যাজিষ্রেট রামশস্কর সেন, ভগবানচন্দ্র বস্থ, অভয়াচরণ দাস, ঈশ্বর 
চন্দ্র সেন, অভয়াকুমার দত্ত, স্থল সমূহের ইন্স্পেক্টর দীননাথ সেন ও 
পরবর্তী সময়ের কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি অনেকে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন ।, 
কিন্তু পূর্ধববজে ধর ও সমাঁজ সংস্কার বিষয়ে সর্বাপেক্ষা একাগ্রতা দেখাইয়া- 
ছিলেন, ছুই ব্যক্তি। প্রথম ব্রাক্ষসমজের প্রতিষ্ঠা কর্তা ব্রজন্থন্দর মিত্র, 
দ্বিতীয় কৌলীন্ত প্রথার সংস্কার প্রয়াসী রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়। ব্রজস্থন্দর 
মিত্র মহাশয় ১৮৪৭ সালে নিজে ব্রান্মধর্মে দীক্ষিত হইয়! নিজ ভবনে ব্রীক্ষঘমাজ 
স্থাপন করেন; এবং অপরের] অগ্রসর হইয়া! তাহার ভার আপনাদের হন্ডে 
গ্রহণ না কর! পর্যন্ত নিজেই তাহার ভার বহন করেন। এই কালের মধ্যে 
ঢাঁকাতেও ব্রাহ্গসমাজের নবোখাঁন ও তৎসঙ্গে সঙ্গে সর্ববিধ সামাজিক উন্নতি 
বিষয়ক বিষয়ের আন্দোলন দুষ্ট হইয়াছিল; এবং অভয়াচরণ দা; দীননাথ 

সেন, কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি স্বদেশের উন্নতি সাধনে দেহ মন নিয়োগ 
করিয়াছিলেন। ইহারা সকলেই সে সময়ে ব্রাহ্ষসমাজের সহিত সংস্ষ্ট 
ছিলেন। ব্রাক্ষপমাজই সে সময়ে প্রবল সামাজিক শক্তির উৎস স্বরূপ 
হইয়াছিল। সেই ব্রাঙ্মসমাজের প্রতিষ্টা-কর্তা ব্রজন্ুন্দর মিত্র মহাশয়ের 
সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত দেওয়া যাইতেছে £__ 

ব্রজন্ুন্দর মিত্র 

এই সাধু পুরুষ বাঙ্গালা ১২২৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিভৃহীন হইয়া 
তাহাকে বাল্যকাল পরাশ্রয়ে ও পধ়গৃহে যাপন করিতে হয়। তৎপরে 
ইংরাজী শিক্ষার মানলে কলিকাতায় আসিয়া! ঘোর দারিক্যে ও কঠোর 
সংগ্রামে কালযাপন করেন। শিক্ষা সাজ করিবার পূর্বেই সামান্য বেতনে 
কার্ধ্য আরম্ভ করেন। কিন্তু তাহাতে এরূপ স্বাভাবিক ধর্মভীরুত। ও 
কর্তব্যপরায়ণতা৷ ছিল যে, অচিরকালের মধ্যে উত্তরোত্তর পদোন্নতি হইয়া তিনি 
উচ্গপদে আরোহণ করেন। পদের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্বদেশের উন্নতির 
বাসন তাহার মনে প্রবল হইতে থাকে। তাহার দৃষ্টি প্রথম ব্রাঙ্মলমাজের 
দিকে আকষ্ট হয়।: ১২৫৩ বা ১৮৪৭ সালে, তিনি কতিপয় বন্ধুকে উৎসাহিত 



দশম পরিচ্ছেদ . ই 

করিয়া ঢাক! নগরে একটি ব্রাক্মসমান্ত স্থাপন করিলেন; এবং আত্মীয় স্বজনের 
নিবারণ ও ভয় প্রদর্শনের মধ্যে তাহার কার্ধ্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন। 
কলিকাত। হইতে দেবেজ্রনাথ ঠাকুর ঘহাশয় বিবিধ প্রকারে সহায়ত! করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। 

ইহার পরে মিব্রজ মহাশয় সার্ভে ডেপুটা কালেকউরের পদে উন্নীত রঃ 
কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। তাহাতে কিছু দিনের জন্ত ব্রাঙ্মনমীজের, 
অবসাদ উপস্থিত হয়। ইহা দেখিয়া তিনি নিজ বাসের জন্ ঢাকাতে একটি 
বাড়ী ক্রয় করেন এবং তাহাঁর একাংশ ব্রাঙ্মলমাজের কার্যের জগ্ত রাখেন । 
সেই সময়ে তাহারই উৎসাহে এবং দীননাথ সেন মহাশয়ের চেষ্টায় ঢাকা 
ব্রাহ্মষপমাজের অধীনে একটি স্কুল স্থাপিত হয়; এবং কলিকাতা সমাজ হইতে 
প্রচারক অঘোরনাথ গু এ স্কুলের একজন শিক্ষক রূপে এবং বিজয়কু্জ 
গোম্বামী তীহার সহকারী রূপে প্রেরিত হন। ইহা বোধ হয় ১৮৬১ কি 
১৮৬২ সালে ঘটিয়া থাকিবে। এই প্রচারক ছ্ধয়ের আবির্ভাব পূর্ববঙ্গের 
যুবকদলে নবভাবের উদ্দীপনা করিল। তাহার! দলে দলে ব্রাহ্মসমাজের দিকে 
আকৃষ্ট হইতে লাগিল। ঢাকাতে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল । 

এই আন্দোলন দেখিয়! প্রাচীনদলের ব্রাহ্মদ্িগের মধ্যে অনেকে সমাজের 
কাধ্যে নিরুৎসাহ হইলেন; কিস্তু ব্রজঙ্থন্র বাবু পশ্চাৎপদ হইলেন না। 
তিনি সমান ভাবে যোগ দিয়া রহিলেন। কলিকাতাতে বিধবাবিবাহের 
আন্দোলন উপস্থিত হইলে তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রণীত পুস্তক সকল 
নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করিয়! পূর্ববঙ্গ বিতরণ করিয়াছিলেন। তাহার ফলস্বরূপ 
এই কালের কিঞ্চিৎ পুর্বে পুর্বববঙ্গের শিক্ষিতদলের মধ্যে একটি বিধবাবিবাহের 
দল দেখা দেয়। তাহারা কতিপয় ব্যক্তি স্বীয় স্বীয় নাম স্বাক্ষর করিয়া এই 
সংস্কারকার্যের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন ; এবং তাহাদের মধ্যে যিনি 
যেখানে গিয়াছেন, এই সংস্কারের পক্ষপাতিত্ব করিয়াছেন । 

১৮৬২ সালে ব্রজন্ুুনার বাবু স্বীয় বিধবা কন্যার বিবাহ দিবার জন্ত সকল 
আয়োজন করেন, কেবল তাহার জননী উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত 
হওয়াতেই সে কার্য হইতে নিবৃত্ত হইতে হয়। এস্কলে ইহা উল্লেখযোগ্য ষে, 
উত্তরকালে জননী পরলোকগত1 হইলে তিনি স্থীয় কন্তাগণকে সুশিক্ষিত) 
করিয়া ব্রাহ্মধর্মের পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ দিয়াছিলেন। 

বোধ হয় এই সময়েই ব্রজন্থন্দর বাবুর উৎসাহে ওতাহার বন্ধুগণের সাহায্যে 
ঢাকাতে একটি বাঁলিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়, যাহা! পরে ১৮৭৫ সাল' হইতে 
ইডেন ফিমেল স্কুল” নামে পরিচিত হইয়াছে । ঢাঁকতিত স্ত্রীশিক্ষা। বিষয়ে কিরূপ 
আন্দোলন উঠিয়াছিল তাহার প্রমাণ কালীপ্রসন্ন “ঘোষ মহাশয়ের প্রণীত 
“নারীজাতি-বিষয়ক প্রস্তাব” নামক গ্রন্থ। এ গ্রন্থ পাঠ করিয়া নারীজাতির 
উন্নতি-প্রয়াসী ব্যক্তিগণ এক সময়ে প্রভূত বল লাভ করিয়াছিলেন | ১৮৬৪ 

৯৫ 



২৩৬ ৪ নামত লাহিী ও তৎকালীন বঙগসমাজ 

সাহায্যে ব্ছবিবাহ নিষেধ করিবার জন্য গবর্ণমেপ্টের নিকট এক ০০৮ 
প্রেরিত হয়, দুঃখের বিষয় তাহা কাধ্যে পরিণত হয় নাই। 

রাঁসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় কেবল মুখে সমাজ সংস্কারের উপদেশ 
দিয়া নিরন্ত হন নাই । ১২৮২ সালে কুলের পর্যায় ভঙ্গ করিয়া নিজ কন্যার 
বিবাহ দেন। তৎপরে ১২৮৪ সালে আবার মেল ভঙ্গ করিয়া স্বীয় পুত্র ও 
কন্যার-বিবাহ দেন। সন্থষ্টাস্ত বৃথা যায় না। শুনিতে পাওয়া যায় ইহার অল্প 
পরেই ১২ জন নৈকস্ত কুলীন ও ৮জন শ্রোত্রীয় তাহার পদবীর অনুসরণ 
করেন। এই সকল সংস্কার কার্যে ব্রতী থাকিতে থাকিতে ১৩০১ সালে 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় ন্বর্গারোহণ করেন। ভয় হয় তাহার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত 
সংস্কার কাধ্য বা বিলীন হইয়া গেল। এ সকল ঘটনা! পরবর্তী সময়ে ঘটিলেও 
এখানে উল্লেখ করিলাম। 

এই কালের মধ্যে পূর্ববঙ্গের অপরাপর স্থানেও ধন্ম ও সমাজ সংস্কারের 
আন্দোলন দৃষ্ট হইয়াছিল। তন্মধ্যে বরিশাল সর্বপ্রধানরূপে উল্লেখযোগ্য । 
পরবর্ভীকালের হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল দুর্গীমোহন দাস মহাঁশয় এই সময়ে 
বরিশালে ওকালতি করিতেন। তিনি সর্ধববিধ ধশ্প ও সমাজ সংস্কারের 
অনুরাগী লোক ছিলেন | তাহার প্রকৃতিতে এই একট] গুণ ছিল যে, তিনি 
আধাআধি কোনও কাজ করিতে পারিতেন না। যাহা ভাল বলিয়! বুঝিতেন 
তাহা প্রাণ দিয়! করিতেন, ক্ষতিলাভ গণনা করিতেন না । ্রাহ্মধর্শের প্রতি 

যখন তীহার অগ্চরাগ জন্মিল তখন তিনি বরিশালে ব্রাক্মধন্মের প্রতিষ্ঠার জন্য 
দৃঢসংকল্প হইলেন । স্বীয় ব্যয়ে কলিকাতা হইতে কতিপয় ব্রাক্গপ্রচীরককে 
সপরিবারে বরিশালে লইয়া গেলেন; এবং তাহাদিগের দ্বারা ত্রাঙ্গধন্ধ প্রচার 
ও ব্রাহ্মপরিবারের নারীগণের শিক্ষার উন্নতি বিধান করিবার চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন। নবব্রান্মপ্রচারকিগের সমাগমে, ব্রা্ষসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া 
বরিশালে আগুন জলিয়া উঠিল। অগ্রসর সংস্কারকগণ বিধবাবিবাহ, অসব্র্ণ 
বিবাহ, স্ত্রীজাতিকে সামাজিক স্বাধীনত] দান, প্রভৃতি সর্ধবিধ সংস্কার কাধ্যে 
হন্তার্পণ করিতে লাগিলেন । অনেক বিধবার বিবাহ কার্য সমাধা হইল; 
তন্মধ্যে ছুর্ীমোহন দ্বাস মহাশয়ের বিমাতার বিবাহ সর্বপ্রধানরূপে উদ্লেখ- 
যোগ্য । নিজে উদ্যোগী হইয়া! বিমাতার বিবাহ দেওয় ইহার পুর্ব্বে ঘটে নাই, 
হয় ত পুর্বে কেহ স্বপ্নেও দেখে নাই। এই কাধ্যে শুধু বরিশাল কেন সমগ্র 
বঙ্গদেশ আন্দোলিত হইয়! যাইতৈ লাগিল? এ্তৎপরে লাখুটিয়ার জমিদার 
পরিবারের একজন যুবক স্বীয় সহধশ্মিণীকে লইয়া জেলার কমিশনর সাহেবের 
বাড়ীতে আহার করিতে গেলেন । তাহ] লইয়াও সংবাদপত্রে মহা আন্দোলন 
চলিল। বলিতে কি সেই যে বরিশাল পূর্ববঙ্গের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার 
করিয়াছে, এখনও. সে স্থান হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই। এই সমুদয় চেষ্টা ও 
আন্দোলন প্রধানতঃ ১৮৬০ হইতে ১৮৭৯ পর্ধ্যস্ত, এই কালের মধ্যে ঘটিয়াছিল। 
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* এই কালের মধ্যে উত্তরবঙ্গের রঙ্গপুর বিভাগে যে জাতীগ্ন জীবনের সঞ্চার 
দৈথা গিয়াছিল তাহা বিস্বৃত. হওয়! কর্তব্য.নহে। পৃর্ধেই উক্ত হইয়াছে যে, 
মহাত্মা! রাজা রামমোহন রায় বিষয় কর্খু হইতে অরন্থত "হইয়া কলিকাতাতে 
বসিবার পুর্বে রঙ্গপুরকেই নিজ কা্যক্ষেত্র করিয়াছিলেন। তখন রজপুর 
মাথা তুলিয়া! উঠিতেছিল্ল। মধ্যে কেন যে রঞগপুর কিছুদিন পশ্চাতে 
পড়িয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। যাহা হউক রঙ্গপুর বিভাগে জাতীয় 
উন্নতির চেষ্টা কখনই বিরত হয় নাই। ১৮৩২ খ্রীষ্টান্বে লর্ড উইলিয়াম 
বেন্টিঙ্ক বাহাছুর রঙ্গপুরে গমন করেন। সেই স্থযোগ পাইয়া রঙ্গপুরের 
মাজিষ্ট্রেট মিষ্টার স্তাথানিয়েল জমিদারগণকে উৎসাহিত করিয়া “রঙ্গপুর 
জমিদারদিগের স্কুল” নামে একটি স্কুল স্থাপন করেন। কলিকাতাঁতে 
বিশ্ববিদ্ঠালয় স্থাপিত হওয়ার পর কয়েক বৎসর ধরিয়া এঁ জমিদারস্থুলের 
ছাত্রগণ বিশ্বগ্রগ্ঠালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে অসমর্থ হওয়াতে, এই কালের 
প্রথম ভাগে, গবর্ণমেণ্ট নিজে এ স্কুলের ভার লইয়া! তাহাকে রঙ্গপুর 'জেলা 
স্থুলে পরিণত করেন। তৎপরে পরবর্তী সময়ে &ঁ স্কুলকে হাই স্কুলে পরিণত 
কর] হইয়াছিল, পরে কালেজ ক্লাস আবার উঠাইয়! দেওয়। হইয়াছে । 

রঙগপুরে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অপরাপর দিকেও উন্নতির 
স্পৃহা দৃষ্ট হইতে থাকে । ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে স্ঘঃপুর্ধরিণীর জমিদার: রাজমোহন 
রায় চৌধুরী মহাশয় প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন এবং “রঙ্গপুর বার্তীবহ, 
নামে এক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এই বঙ্গপুর 
বার্তাবহ পরে কাকিনার জমিদার শল়ুচন্্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের হস্তে যায় 
এবং তিনি ইহাকে “রঙ্গপুর দিক্প্রকাশ” নামে প্রকাশ করিতে আর্ত 

করেন। ঘে কালের আলোচনা করিতেছি সে সময়ে কাকিনাই রঙ্গপুরের 
মধ্যে জ্ঞানালৌচন? ও সদন্ুষ্ঠানাদির জন্য প্রধান স্থান হইয়া উঠে। প্রথমে 
শত্ৃচন্দ্র, তৎপরে তাহার পুত্র রাজ। মহিমারঞ্জন, & লুখ্যাতি অর্জনের প্রধান 
কারণ হইয়া উঠেন। শভুচন্দ্রের.সমুদয় কীত্তির উল্লেখ নিশ্রয়োজন। বাঙ্গালা 
১২৭০ সালে মহিমারঞ্জন কাকিনাতে এক বালিকা-বিষ্ঠালয় স্থাপন করেন । 
১২৭৫ বঙ্গাবে কাকিনা ব্রাদ্ধলমাজ স্থাপিত হয়। ব্রাঙ্গলমাজ রঙ্গপুরেও ব্যাপ্ত 
হইয়া ইহাঁকে উজ্জীবিত করে। ক্রমে রঙ্গপুর সহরেও একটি ব্রাক্ষসমাজ 
স্বাপিত এবং ব্রক্ষমন্দির নিন্মিত হয় । মধ্যে বুঙ্গপুরে জাতীয় জীবনের 
কিঞ্চিৎ স্রানতা হইয়াছিল-| আবার রঙ্গপুর মাথা-ভুলিয়। উঠিতেছে। 

একাদশ গরিচ্ছ্দ 
লাহিড়ী মহাঁশয় যখন রসাপাগল| হইতে বরিশাল ও বরিশাল হইতে 

কষ্চনগরে বদলী হইয়া শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ. শিক্ষকতা! কার্ধয হইতে 



২৬৮  স্নামতন্থ লাহিড়ী ও তংকাঁলীন বহসমাজ 

অবসর গ্রহণের জন্য অপেক্ষা! করিতে লাগিলেন, সেই কালের মধ্যে বঙ্গসমাঁজে 
পাচটি প্রবল শক্তি দেখা দিল। ইহার আভাস পূর্ব পরিচ্ছেদে কিঞ্চিৎ 
দিয়াছি। প্রথম শক্তি কেশবচন্ত্র সেনের অত্যুদয়; দ্বিতীয় শক্তি দীনবন্ধু 
মিত্রের নাট্যকাবোর অভ্যুদয়; তৃতীয় শক্তি বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 
আবির্ভাব ; চতুর্থ শক্তি দোমগ্রকাশের অভ্যুদয়; পঞ্চম শক্তি চিকিৎসা-জগতে 
ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের অত্যুদয়। পাঁচটি মানুষ, কেশবচন্ত্র সেন, 
দীনবন্ধু মিত্র, বস্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বারকাঁনাথ বিছ্যাভূষণ ও মহেন্দ্রলাল 
সরকার এই কালের মধ্যে বঙ্গবাপীর চিত্রকে বিশেষরপে অধিকার 
করিয়াছিলেন । এই পরিচ্ছেদে ইহাদের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত দেওয়া 
যাইতেছে $-_ 

.. কেশবচন্ত্র সেন হুগলী জেলাস্থ গঙ্গাতীরবর্তা গৌরীভা-নিবাপী ও 
কলিকাতা কলুটোলা প্রবাসী স্থপ্রসিদ্ধ রামকমল সেন মহাশয়ের পৌত্র ও 
তাহার দ্বিতীয় পুত্র প্যারীযোহন সেনের দ্বিতীয় পুত্র। ১৮৩৮ সালের ৫ই 
অগ্রহায়ণ দিবসে কলুটোলাস্থ ভবনে ইহার জন্ম হয়। ধাহাঁর! প্যারীমোহন 

সেনকে দেখিয়াছেন, তাহারা বলেন যে, তিনি দেখিতে অতি স্কুপুরুষ ও পরম 
ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। সর্ধাঙ্গে হরিনামের ছাপ, শান্ত, শিট, এীসমমৃত্তি। 
কেশবচন্দ্র পিতার ভক্তির-ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার জননীদেবীও 
সদাশয়তা ও ধর্মপরায়ণতার জগ্ঠ স্ত্প্রসিদ্ধ ছিলেন। কেশবচন্ত্র এই পিতা 
মাতার ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়া বাল্যাবধি শান্ত, শিষ্ট, সাধুতাঙ্থরাগী, হীমান 
বালক ছিলেন। ইহার বয়/ক্রম যখন অনুমান ছয় বৎসর তখন ইহার 
পিতামহের মৃত্যু হয়। ইহার পাঁচ বৎসরের মধ্যে পিতা প্যারীমোহন সেনও 
ইহলোক হইতে অবশ্থত হন। কেশবচন্ত্রেব বয়স তখন একাদশ বৎসর মাত্র 
ছিল। পিতৃবিয়োগের পর, জ্যষ্ঠতাত হরিমোহন সেন ইহাদের অভিভাবক 
হন। তীঁহারই তত্বাবধানের অধীনে কেশবচন্ত্র ব্ধিত হন। 
“১৮৪৫ সালে সাত বৎসর বয়সে কেশবচন্দ্র হিন্দুকালেজে ভঙ্তি হন। 

পূর্বেই বলিয়াছি, ১৮৫২ সালে হিন্দুকালেজে বিবাদ উপস্থিত হয়, যে বিবাদের 
ফলম্বরূপ খ্যাতনামা রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয় ১৮৫৩ সালে মেট্রপলিটান কালেজ 
স্থাপন করেন। কেশবচন্দ্রের জ্যেষ্টতাত হরিমোইন সেন মহাশয় এই বিবাদে 
“রাজা বাবুর” পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; সুতরাং তিনি কেশবচন্ত্রকে হিন্দুকীলেজ 

হইতে তুলিয়া লইয়া উক্ত কাঁলেজে দিলেন। ১৮৫৪ সালে মেষ্রপলিটান 
কালেজ উঠিয়া গেলে কেশবচন্দ্র আবার হিন্দুকালেজে আসিলেন। 

ইহার কিছুকাল পরে একবার বাধিক পরীক্ষার সময় কোনও অপরাধে 
লিপ্ত হওয়াতে তীহাকে শান্তি ভোগ করিতে হয়। শীস্ত, সুধীর, সর্বজন-প্রিয় 
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কেশবচন্দ্রের মনে ইহাতে গুরুতর আঘাত লাগে । চিরদিন তাহার আত্ম 
ঈর্ধ্যাদা-জ্ঞান অতিশয় প্রবল' ছিল। ন্ৃতরাঁং এই অপমান' তাহার প্রাণে 
শেল-সম বাজিল) তিনি সমবয়স্বদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন; ঘোর 
বিষাদের মধ্যে পতিত হইলেন; এবং অন্থতঞ্ধ হৃদয়ে আত্মোন্নতির জন্য 
ঈশ্বর-চরণে প্রার্থনা করিতে 'আরস্ত করিলেন। অনুমান করি ইহাই তাহার, 
জীবন পরিবর্তনের প্রধান কারণ হইয়াছিল । 

এই সময়ে অর্থাৎ অন্থমান ১৮৫৬ সালে তিনি আমেরিকান ইউনিটেরিয়ান 
মিশনারি ভ্যাল সাহেব ও স্থবিখ্যাত পাদরী লং সাহেবের সহিত সম্মিলিত 
হইয়া বুটিশ ইণ্ডিয় সে]সাইট্রী মামে এক সভা স্থাপন করেন । এ সভার অপরাপর 
কাধ্যের মধ্যে কেশবচন্দ্রের কলুটোলাস্থ বাঁস ভবনে বালকদ্িগের বিদ্যাশিক্ষার 
সাহাধ্যার্থ একটি সায়ংকালীন বিগ্ভালয় স্থাপিত হয়। কেশবচন্দ্র কতিপয় 
বয়স্যের সহিচ্চ সেখানে প্রতিদিন বাঁলকদিগকে পড়াইতেন। আমার সমবয়স্ক 
ও সহাধ্যায়ী কেহ কেহ এই ১৮৫৬ সালে এ স্কুলে সন্ধ্যার সময় পড়া করিতে 
যাইত। আমি তাহাদের মুখে তখনি কেশবচন্ত্রের প্রশংসা শুনিতাম। 

১৮৫৬ সালে বালীগ্রামের কুলীন বৈছ্যপরিবারস্থ চন্দ্রকুমীর মজুমদারের 
জোষ্ঠ। কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হয়। 

১৮৫৭. সাল হইতে কেশবচন্দ্রের ধর্মভাব ও কর্দোৎসাহ বিশেষরূপে 
প্রকাশ পাইতে লাগিল। এ মালে তিনি পূর্বোক্ত যৌবন-স্থহদগণের সহিত 
সম্মিলিত হইয়া আপনার ভবনে 3099৫ ৬11] ঢ£৪6520 নামে এক সভা 
স্থাপন করিলেন। এ্ঁ সভাতে তিনি প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য ধশ্দীচাধ্যদিগের গ্রন্থ 
হইতে অংশ সকল উদ্ধৃত করিয়া পাঠ করিতেন ; এবং নিজেও প্রবন্ধ লিখিয়া 
পড়িতেন বা মৌখিক বক্তৃতা দ্রিতেন। এই সভাতে তাহার ভাবী বাগ্সিতার 
সুত্রপাত হইল এবং এখান হইতে একদল যুবক তাহার পদ্াঙ্ক অনুসরণ 
করিতে লাগিলেন। এই সভার সন্বন্ব-স্ত্রে ব্রাঙ্মদমাজের তদানীন্তন নেতা 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত তাহার পরিচয় হয়। দ্েবেন্ত্রনাথের মধ্যম 
পুত্র সত্যেন্্রনাথ কেশবচন্দ্রের সমাধ্যায়ী ও বন্ধু ছিলেন। সত্যেন্্র বাবুর দ্বারা 
অশ্রুদ্ধ হইয়! দেবেন্দ্রনাথ একবার উক্ত সভার অধিবেশনে সভাপতির কাজ 
করেন এবং যুবক কেশবের ধশ্মারাগ ও ভাবী অসাধারণ বাঞ্মিতার প্রমাণ 
প্রাপ্ত হন। | 

ইহার পর দেবেন্দ্রনাথ ঠাঁকুর মহাশয় কিছুদিন একান্তে ধ্যানধারণাতে 
যাপন করিবার উদ্দেশে সিমল! পাহাড়ে গমন করেন। তাহার অন্ুপস্থিতিকালে 
ফেশবচন্দ্র ব্রান্মদমীজের প্রতিজ্ঞাপত্র শ্বাক্ষর করিয়া! ব্রাহ্ষমাজের সভ্যশ্রেণী- 
ভুক্ত হন। দেবেন্দ্রনাথ ১৮৫৮ সালে সহরে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া এই সংবাদে 
পুলকিত হইলেন) এবং তাহার যৌবন-হহৃদ প্যারীমোহন সেনের গুকে 
সাদরে স্বীয় শিষ্যদলের মধ্যে গ্রহণ করিলেন । : : 
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- একনলিকে.।ফেশবচজ্দের রান্ষসমাঁজে প্রবেশ, অপরদিকে দেেকরনাথের 
আগ্মাস্মিক জীবনের নব উদ্দীপ্রনা--এই উভয়ে ব্রা্ষসমাজ মধ্যে এক নব 
শক্তির সঞ্চার করিল.) এবং. ইহার পর হইতেই ত্রাঙ্মসমাজ নব নব 
কার্ধ্ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। কেশবচন্দ্র এ সকল কার্ধ্যের 
উন্তাব্নকর্তা ও দেবেন্দ্রনাথ পৃষ্ঠপোষক হইতে লাগিলেন। ১৮৫৯ সালে 
'ত্রক্মবিষ্ঠালয়* নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। তাহাতে দেবেন্দ্রনাথ 
ও কেশবচন্দ্র কালেজের ছাঞ্জদিগকে বাঙ্গালা ও ইংরাঁজীতে উপদেশ দিতে 
লাগিলেন। তত্ারা বিশ্ববি্ালয়ের অনেক সম্মানিত ছাত্র ব্রাঙ্মঘমাজের 
দিকে আকুষ্ট হইলেন । 

এই সময়ে মহাসমারোহে সিন্দুরিয়া পটার গোপাল মল্লিকের বাটাতে 
উমেশচন্দ্র মিত্র প্রণীত “বিধবা বিবাহ” নাটকের অভিনয় হয়। কেশবচন্দ্র 
তাহার প্রধান উদ্যোগী ও কার্যযনির্বাহক ছিলেন। এই অভিনয়ের বাঁতিকটা 
তার বাল্যকাল হইতেই ছিল। তিনি বাল্যকালে বয়স্তদিগকে লইয়া! নানা 
বিষয়ে অভিনয় করিতেন । 

অনুমান ১৮৫৯ সালে সঙ্গতসভ1 নামে ধশ্মীলোচন। সভা স্থাপিত হয়। 
কেশবচন্ত্র ও তাহার বয়ন্তগণ এই সতাতে সপ্তাহে একবার সমবেত হইয়! নিজ 
নিজ ধর্মজীবনের অবস্থা ও তাহার উন্নতির উপায় সম্থদ্ধে বিশ্রস্তালাপে 
কিয়ৎক্ষণ যাপন করিতেন । তাহার নিজের ভবনে এই সভার অধিবেশন 
হইত। 

৯৮৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দেবেজ্্নীথ ফেশবচন্দ্র ও সত্যেন্দ্রনাথকে 
সঙ্গে করিয়৷ সিংহল যাত্রা করেন । এবং নানাস্থান পরিদর্শনে কয়েক মাস 

যাপন করিয়া আসেন। এই বিদেশযাত্রা ও একত্র বাস ছুই নেতাকে স্থৃঢ 
গ্লীতি-ন্ত্রে বদ্ধ করিয়! দ্িল। 

কেশবচন্দ্র দেশে ফিরিলে তাহার অভিভাবকগণ তাহাকে বেঙ্গল ব্যাঙ্কে 

একটি ৩০ টাকার চাকুরী লইয়া কন্ম কাজে বসিতে বাধ্য করিলেন। কিন্ত 
তখন তীহাঁকে বিষয় কর্ধে রত করিবার চেষ্টা করা বৃথা। তখন তাহার 
প্রাণে অগ্নি জলিয়াছে, তাহার জীবনের কাজ তাহার সম্মুখে আসিগ্সাছে ! 
কেশবচন্ত্র বিষয় কর্ধে বসিলেন বটে, কিন্তু অবসর কাল ব্রাহ্গধর্ধ প্রচারোদ্দেশে 
নিয়োগ করিতে লাগিলেন । ০৪7৪ 86581) 0015 19 10: ৮০৪, ঘামক 

তাহার ন্ুপ্রসিদ্ধ পুস্তিকা সকল ইহা'র পর বৎসরেই প্রকাশ পাইতে লাগিল । 
ইহা পর বৎসর তিনি স্বাস্থ্যের জন্য কৃষ্ণনগরে গিয়া উৎসাহের সহিত 

ব্রাহ্মধন্শ প্রচার করিয়! আসিলেন। তঙ্পরে ক্রমে ক্রমে াণ2] 71701 

নামে পাক্ষিক পত্রিক প্রকাশিত হইল; এবং “কলিকাতা কাঁলেজ” নামে 
একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইল ৷ সেই গৃহ এই টানিজিন একটি প্রধান 
আড্ডা হইয়! দাড়াইল। 
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* ১৮৬১ লে কেশবচন্ত্র বিষয় কর্ম ত্যাগ করিষা জ্াঙ্ষধর্থ চারে 
আত্মসমর্পণ করিলেন। এ সালেই ত্রাক্ষধর্থের পদ্ধতি অস্থুসারে প্রথম ব্ধাহ্ 
অনুঠিত হইল । এ সালেত্ন শ্রাবণ মাসে দ্েবেজনাথের কন্া জুকুষারীর নষ- 
প্রণীত ত্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে বিবাহ হয়। বোধ হয় ইহার কিছুকাল পরে 
দেবেন্দ্রনাথের পিত। স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাধিক শ্রান্ধও 
্রাহ্মপদ্ধতি অন্ুসারে সম্পন্ন হয়। এই সকল ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান যুবকদলের মধ্যে 
এক নৃতন দ্বার খুলিয়া! দিল। কলিকাতার বাহিরে ও অনেক স্থানে 
ব্রাহ্মপদ্ধতি অন্গসারে শ্রাদ্ধাদি ও তন্নিবন্ধন যুবকদিগের প্রতি নির্যাতন ও 
উৎপীড়ন আরম্ত হইল । 

ত্বরায় সঙ্গত-সভার সভ্যদিগের মধ্যে এক নব ভাবের আবির্ভাব হইল। 
তাহারা ব্রাক্মধর্ধের উদার সত্যসকলকে মুখে রাখিয়া সন্তুষ্ট না হইয়া কাধ্যে 
পরিণত ককবার জন্ত বদ্ধপরিকর হইলেন। তাহাদের মধ্যে ধাহারা ব্রাহ্মণ 
ছিলেন, তাহাদের অনেকে উপবীত পরিত্যাগ করিলেন; এবং তন্নিবন্ধন 
গৃহতাড়িত হইয়া নানা অন্ুবিধ1 ভোগ করিতে লাগিলেন। ঘরে ঘরে ব্রাহ্ধ- 
যুবকগণ পৌত্তলিকতার সংশ্রব ত্যাগ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হওয়াতে 
আত্মীয় স্বজনের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইতে লাগিল। 

১৮৬২ সালের. ১লু! বৈশ[খ্ দিবসে কেশবচন্দ্র দেবেজ্্নাথ ঠাকুর কর্তৃক 
কলিকাতা সমাজের আচাধ্যের পদে কৃত হন; এবং ত্রন্জানন্দ উপাধি প্রাঞ্ধ 
হন। উক্ত দিবস তিনি স্বীয় পত্তীকে ঠাকুরবাড়ীতে লইয়া যান। তাহার 
অভিভাবকগণ এ কার্য্যের বিরোধী ছিলেন। কিন্তৃতিনি নিজে যে আলোক 
প্রাঞ্ধ হইয়াছিলেন, তাহ! পত্বীকে দিবার জন্য এতই ব্যগ্র হইয়াছিলেন যে, 
অপরের অনুরাগ বিরাগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার সময় হইল না। তিনি 
আপনার অভীষ্ট সাধন করিলেন বটে, কিন্ত কিছুদিনের জন্য গৃহ হইতে 
তাঁড়িত হইতে হইল । এই অবস্থাতে তাহাকে ও তাহার পত্তীকে অনেক 
দিন দেবেন্দ্রনাথের ভবনে তাহার পুত্র ও পুত্রবধূদিগের মধ্যে বাস করিতে 
হইল। তাহাতে উভয়ের গ্রীতিবন্ধন আরও দুট হইল। তৎপরে স্বীয় 
অভিভাবকদিগের হস্ত হইতে আপনার প্রাপ্য সম্পত্তি উদ্ধার করিতে ও 
পৈতৃকভবনে পুনঃ-প্রবেশাধিকার লাভ করিতে কয়েক মাস গেল। 

নিজভবনে প্রবেশাধিকার লাভের পরেই তীহার পরিবারে প্রথম ব্রাঙ্গ 
অনুষ্ঠানের অবসর উপস্থিত হইল । তাহার প্রথম পুত্র করুণীচন্দ্রের নামকরণ 
নবপ্রণীত ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে সম্পন্ন হইল। 

ইহার পরে তিনি উৎসাহ সহকারে ব্রাহ্মধর্মপ্রচারে প্রবৃত হইলেন। তীয় 
মিশনারিগণের সঙ্গে তুমুল সংগ্রাম বাঁধিয়া! গেল, কয়েক বৎসর পুর্ব কষ্ণনগরে 
গিয়া! তিনি যে বস্তৃতাদি করেন, তাহাতেই তত্রতা পাদরী ভাইসন্ সাহেবের 
সহিত বিবাদ বাধিয়াছিল। সে বিবাদ আর মেটে নাই। গ্রীস্টীয় সংবাদপত্র 
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ও সভাসমিতিতে ব্রাঙ্গদিগের প্রতি গালাগালি চলিতেছিল। ১৭৬৩ সালের 
প্রারাস্তে প্রসিদ্ধ গ্রীষ্ীয় প্রচারক লালবিহারী দে কর্তৃক সম্পাদিত , এক 
পত্রিকাতে ত্রান্মদিগের প্রতি অনেক উপহাস বিদ্দপ প্রকাশ পায়। তছুত্তরে 
কেশবচন্ত্র 3191)000 997891 ড170158650 (ত্রাহ্মসমাজের পক্ষসমর্থন”) বলিয়! 
এক বক্তৃতা প্রদান করেন। সেই বক্তৃতাতে তাহার যে বাগ্সিতা প্রকাশ 
পাইয়াছিল, তাহ। দেখিয়া শ্রোতৃবৃদ্দ চমত্কৃত হইয়া যান। স্থপ্রসিদ্ধ পাদরী 
ডফ সাহেব উক্ত বক্তৃতাতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পরে বলেন ব্রাহ্মদমাজ 
যে শক্তি লইয়া উঠিতেছে তাহা সামান্ত শক্তি নহে। বলিতে গেলে এই 
বক্তৃতা হইতেই কেশবচন্ত্রের প্রতিষ্ঠা বঙ্গসমাজে স্থাপিত হইয়া যায়। 

এই বৎসরে তিনি ব্রাঙ্গবন্ধু সভা” নামে একটি সভা স্থাপন করেন। 
অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল । এই সভার সভ্যগণ 
উৎসাহের সহিত নান। হিতকর বিষয়ের আলোচনা তে প্রবৃত্ত হনু। 

১৮৬৪ সালে কেশবচন্দ্র একজন বয়স্ত সহ মান্দরীজ ও বোম্বাই প্রদেশে 
প্রচারার্থ গমন করেন। তদবধি মে সকল প্রদেশে ত্রাঙ্গধর্মের বীজ উপ্ত 

হইয়! বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে । 
বোম্বাই হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া কেশবচন্দ্র দেবেন্্রনাথকে একটি প্রধান 

সংস্কার কার্ধ্য প্রবৃত্ত করিলেন। তৎ্পুর্ধে উপবীতধারী উপাচাধ্যগণ ব্রাঙ্গ- 
সমাজের বেদীতে আসীন হইয়! উপাসনাদি কার্ধ্য নিষ্পন্ন করিতেন! 6কশব- 

চন্দ্রের প্ররোচনায় মহষি তাহাদিগকে কর্মচ্যুত করিয়! দুইজন উপবীতত্যাগী 
উপাচাধ্যকে সেই পদে নিয়োগ করিলেন। এতদ্বারা সমাজের প্রাচীন 
সভ্যগণের মনে বিরাগ জন্মিল। তাহারা মহধির নিকট মনের দুঃখ প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন। ওদিকে যুবকদল আরও একটি অসমসাহসিক কার্যে 
অগ্রসর হইলেন। তাহারা অসমবর্ণের ছুই ব্যক্তিকে বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ 
করিলেন । দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্ত্রের প্রতি হাজার অঙ্গরক্ত হইলেও, নিজে 
তৎপুর্ব্বে উপবীত পরিত্যাগ করিলেও এবং যুবকদলকে বিধিমতে উৎসাহদীনে 
ইচ্ছুক থাকিলেও, এরূপ সমাজবিপ্রবস্থচক কাধ্যের জঙ্য প্রস্তুত ছিলেন না। 
তখন “তন্ববোধিনী? পত্রিকা যুবকদলেরু হস্তে ছিল। তাহাতে এই বিবাছের 
সংবাদ প্রকাশিত হইলে তিনি বিপ্লবের সুচনা দেখিয়া ভীত হইলেন) এবং 
যুবকদলকে সমাজ-সম্ব্ধীয় সর্ববিধ কর্তৃত্ব হইতে অন্তরিত করিবার জন্য 
প্রতিজ্ঞার্ট হইলেন। কেশবচন্দ্র দেখিলেন ঘোর খ্বাটিকা আসিতেছে, তিনি 
তাহার জন্য প্রস্তত হইতে লাগিলেন । কলিকাতা সমাজের বর্তৃত্ভার তাহার 
হন্তের বাহিরে যায় দেখিয়া, তিনি ত্রাক্গধন্ম প্রচার বিভাগকে স্বতন্ত্র করিয়! 
নিজ হন্তে রাখিবার জন্ত “ব্রাঙ্মপ্রতিনিধি সভা” নামে এক সভ। গঠন করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন; ব্রাঙ্গধর্ম প্রচারার্থ প্রর্মতদ্ব' নামক এক মালিক পত্রিকা 
বাহির করিলেন; এবং তাহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়! যে কতিপয় যুবা 
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বিষয় কর্থ ত্যাগ পূর্বক ব্রান্মধর্্ম প্রচারে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন, 
উাহাদিগকে লইয়া মভোৎসাছে প্রচার বিভাগ গঠনে প্রবৃত্ত হইলেন। 

এই গোলমালের মধ্যে আর এক ঘটনা ঘুটিল। ১৮৬৪ সালের স্তুপ্রসিদ্ধ 
ঝড়ে কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বাড়ী ভাঙ্গিয়া ধাওয়াতে তাহার জীর্ণ সংস্কারের 
প্রয়োজন হইল । তখন কিছুদিনের জন্য সমাজের উপাসন! দেবেজ্্রনাথের গৃহে 
উঠিয়া গেল। সেখানে যে দিন প্রথম উপাসনা আরম্ভ হইল, সে দিন উপ- 
বীত-ত্যাগ্নী উপাচাধ্যদ্য় গিয়া দেখেন যে, তাহাদের উপস্থিত হইবার পূর্বেই 
পূর্বকার উপবীতধারী উপাঁচার্ধযগণ উপাসনা কার্য আরম্ভ করিয়াছেন। ইহা 
যুবক ব্রাহ্মদলের পক্ষে অসহনীয় বোধ হইল । তাহাদের অনেকে সেই মুহূর্তেই 
সে স্থান ত্যাগ করিয়া অন্ত স্থানে গিয়! উপাসনা করিলেন। বলিতে গেলে 
এই সময় হইতেই প্রকাণ্ত গৃহবিচ্ছেদ আরম্ভ হইল। ইহার পর কেশবচন্তর 
অনেক দিন ক্লোনও প্রকারে সম্মিলিত ভাবে থাকিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন 
বটে, কিন্তু চরমে শান্তি স্থাপিত হওয়া অসম্ভাবিত হইল। 

ত্বরায় তিনি কলিকাতা সমাজের সম্পাদকের পদ ত্যাগ করিতে বাধ্য 
হইলেন। সেই পদে দেবেক্রনাথের জোষ্টপুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিযুক্ত হই- 
লেন। কেশবচন্ত্র কলিকাতা সমাজের অধ্যক্ষতা হইতে বিচ্যুত হইয়া প্রতি- 
নিধিসভাঁকে প্রধান যন্ত্রপে আশ্রয় করিলেন। তাহার সাহায্যে একটি 
ব্রাঙ্গমণ্ডলী গঠন ও ব্রাঙ্গধন্ম প্রচার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 
দেবেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে প্রথমে তাহার সাহাধ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে যুবক- 
দলের অভিসদ্ধির প্রতি সন্দিহান হইয়া পশ্চাদপদ হইলেন । কিন্তু সর্বববিধ 
উন্নতিকর প্রস্তাবে সহায়তা করিতে বিরত হইলেন না। ুবকদল আত্মো- 
ননতির নিমিত্ত কোনও প্রস্তাব করিলেই তিনি তাহাতে যোগ দিতেন ও বিধি- 
মতে সাহায্য করিতেন। এমন কি যুবকদলের প্রতিষ্ঠিত ব্রাঙ্গবন্ধু সভাতে 
একবার তিনি “ব্রান্সমীজের পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত” বিষয়ে 
বক্তৃতা করিয়াছিলেন । : 

১৮৬৫ সালের আষাঢ় মাসে যুবকদলের অগ্রণীগণ কলিকাঁত1 সমাজের 
অধ্যক্ষদিগের নিকট এই প্রার্থনা জানাইলেন যে, সমীজের বেদীতে উপবীত- 
ধারী উপাচার্যগণকে বসিতে না দেওয়া হয়; এবং যদ্দি এ প্রার্থনা অগ্রাহথ 
হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে স্বতন্ত্র দিনে সমাজগৃহে উপাসনা করিতে দেওয়া 
হয়। উত্তরে দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন যে, ধাহারা বহুকাল সমাজের সহিত 
যোগ দিয়! অঙ্গরাগের সহিত কাঁজ করিয়া আসিতেছেন, তাহাদিগকে এক্ষণে 
স্বাধিকার-চ্যুত কর! তিনি পক্ষপাতের কাধ্য বলিয়া মনে করেন। ততৎ্পরে 
সমাজের একটা! সাধারণ উপাসনার দিন থাকিতে, প্রতিবাদকারী কয়েকজনকে 
আর এক দিন সমাজগৃহ দেওয়া ভাল মনে করিলেন না| বস্ততঃ দেবেন্দ্রনাথ 
এ সময়ে যাহা কিছু করিয়াছিলেন, কর্তব্য বোঁধে এবং তাহার অবলম্িত 
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আদর্শ রক্ষার জন্য। ্রাহ্মধর্কে হিন্দুভাবে, হিন্দুসমাজের মধ্যে প্রচার রুরা 
তাহার চিরদিনের আদর্শ । তিনি যনে করিতেন রামমোহন রায় তাহাকে 
সেই. ভার দিয়া গিয়াছিলেন। তাহার ব্যাঘাতের আশঙ্কাতেই ৮ তিনি 
কেশবচন্দ্ের দলের হস্ত হইতে কাধ্যভার লইলেন। তাহাদিগকে ভালবাসিতে 
ও সাহায্য করিতে বিরত হইলেন না। সকল ভাল বিষয়ে তাহাদের 
উৎসাহদাতা৷ রহিলেন। 

১৮৬৫ সালের কাত্তিক মাসে কেশবচন্দ্র, অঘোরনাথ গুপ্ত ও বিজয়রুষণ 
গোস্বামী এই ছুই প্রচারক সঙ্গে পুর্ববঙ্গে ব্রাহ্মগধন্ম-প্রচারে বহির্গত হুন। 
তছুপলক্ষে ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থান পরিদর্শন করেন। 

কলিকাতায় ফিরিয়া কেশবচন্দ্র যুবকদলের নেতা হইয়া সমাজ-সংস্কারে 
আপনাকে নিয়োগ করিলেন । বোধ হয় ১৮৬৪ সালেই স্বীয় বয়স্তগণের 
পত্বীদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য “ব্রান্ষিকা-সমাজ্” নামে এক 
নারীসমাঁজ স্থাপন করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি উপদেশ দিতেন। 
ব্রাহ্মগণ স্বীয় স্বীয় পরিবারস্থ নারীগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রাণপণে 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 

১৮৬৬ সার জানুয়ারীর শেষে যে মাঘোৎসব হইল, তাহাতে কেশবের 
ব্রাক্মিকা-সমাজের মৃহিলাসভ্যগণ উপস্থিত থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। 
তদচ্ছসারে তিনি দেবেন্ত্রনাথকে অস্থরোধ করিয়া কলিকাতা সমাঁজে- বেদীর 
পুর্ববপার্থে পরদার আড়ালে মহিলাদিগের বসিবার আসন করিলেন । 
ব্রাহ্ষসমাজের ইতিহাসে সর্ধপ্রথমে নারীগণ এই প্রকাশ্য উপাসনা-মন্দিরে 
পুরুষদিগের সহিত বসিলেন। মহিলাদিগের উৎসাহ আরও বাড়িয়া গেল। 

পরবর্ভী ফেব্রুয়ারী মাসে কেশবচন্ত্র মহিলাদিগকে লইয়া! ডাক্তার রবসন নামক 
খ্রীষ্টান পাদরীর ভবনে প্রকাশ্ত সান্ধ্য-সমিতিতে গেলেন। সহরে খুব 
আলোচন। উঠিল। 

ইহার পরে কলিকাতা সমাজের সহিত বিচ্ছেদ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। 
এ সালের এপ্রেল বা মে মাসে কেশবচন্দ্র 19505 (0177150, 4518. 8100 

চ:৪:০০০ নামে স্প্রসিদ্ধ বক্তৃতা করিলেন। এই বন্তীততে যেমন একদিকে 
অসাধারণ বাগ্সিতা, অপরদিকে তেমনি আশ্চর্য ধন্দভাবের উদারতা প্রকাশ 
পাইল। তাহার নাম সুবক্তা ও বঙ্গসমাজের নেতাদ্দিগের শীর্বস্থানে উঠিয়া 
গেল। কিন্তু ইহাতে যীশ্ু্রীষ্টের প্রতি যে প্রগাঢ়ণ্ভক্তি গ্রদর্শন করিয়াছিলেন, 
তাহাতেক্ছুইদ্বিকে ছুই প্রকার চর্চা উঠিল। গবর্ণর জেনারেল লর্ড লরেন্স 
হইতে আরম্ভ করিয়। সামান্ত কেটেকিস্ট পর্য্যন্ত শ্রীষ্টানগণ কেশবচন্ত্র ত্বরায় 
শ্রীষ্টান ধর্ম অবলম্বন করিবেন বলিয়া বগল বাজাইতে লাগিলেন । অপরদিকে 
দেশীয় ব্বধর্মান্থরাগিগ্রথ কেশবচন্দ্রকে ও নরোদিত ত্রাঙ্ষদলকে গ্রীস্টীয়ান বলিয়। 
গালি দিতে লাগিলেন । কলিকাতা ব্রাক্ষপমাঁজের সভ্যগণ এই: আন্দোলনে 



[ও এ , মি ডিও ২৪৫. 

যোগ দিলেন। এত অতিরিক্ত খীঈভক্তি তাহাদের চক্ষে ্ রাঙ্গধর্ণের বিকার 
বাঁলয়া প্রতীতি হইল। ব্রাক্মদিগের সেই: ষে খ্রীষ্ীয়ান অপবাদ উঠিয়াছে, 
তাহা আজও যাঁয় নাই। যদিও তৎপরবর্ভী সেপ্টেম্বর মাসে কেশবচ্ু 
0686 140০7, নামক আর একটি বক্তৃতা করিয়া নিজের ্রীষ্টীয়ান অপবাদ 
কতকট! দূর করিবার প্রয়াস পাইলেন বটে, তথাপি সে অপবাদ সম্পূর্ণ গেল 
না। এ অপবাদের আর একটু কারণ আছে। এই ১৮৬৬ সাল হইতে 
চৈতন্তের প্রভাবের আবির্ভাব পর্য্যন্ত, কয়েক বৎসর কেশবচন্দ্রের দলভুক্ত 
্রান্মগণ ষীন্ুত্ীষ্টকৈ লইয়া কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছিলেন। বড়দিনের দিন 
বীশুর ধ্যানে দিনযাপন করা, যীশুর নামে সঙ্গীত রচনা করা, উঠিতে বসিতে 
যীশু কীর্তন কর, অন্যান্য ধন্মশান্ত্র অপেক্ষা! গ্রীষ্টীয় শাস্ত্র অধিক অনুশীলন কর! 
প্রভৃতি চলিয়াছিল। ম্থতরাং লোকের ও-প্রকার সংস্কার স্বাভাবিক | 

এদিকে ফুন্রক ব্রাহ্গদলের কাধ্যক্ষেত্র দিন দিন বিস্তৃত হইতে লাগিল। 
তাহাদের প্রচারকগণ তখন উৎসাহের সহিত .মফ:ম্থুলের নানা স্থানে ভ্রমণ 
করিয়া নব নব সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন । ক্রমে এই সকল সমাজকে 
একতাস্থত্রে আবদ্ধ করা প্রয়োজন হইতে লাগিল । চারিদিক হইতে অনেক 
ব্রাহ্ম ও ব্রাঙ্গিক! একটি স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য অনুরোধ করিতে 
লাগিলেন। অবশেষে এই সালের ১১ই নবেম্বর দিবসে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলের 
এক সভাতে “ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মলমাজ” নামক এক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল । 

উন্নতিশীল ব্রঃন্ধদল মহধি দেবেন্রনীথকে আপনাদের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা- 
সুচক এক অভিনন্দন পত্র দিয়া এবং তীহার আশীর্বাদ গ্রহণ করিয়া) 
নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজের কাধ্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। এই সময় হইতে 
কলিকাতা! ব্রাঙ্মসমাজের নাম পরিবর্তিত করিয়া আদ্র, ব্রাহ্মলমাজ রাখা হইল। 

১৮৬৭ সাল হইতে যুবকদলের প্রচীরোৎ্সাহ আগুনের স্যাঁয় জলিয়া উঠিল। 
অনেকে কল্যকার চিস্তা পরিত্যাগ করিয়। প্রচার ব্রত গ্রহণ করিলেন; এবং 
অর্ধাশনে ও অনশনে দিন কাটাইতে ও পাছুকাবিহীন পদে কলিকাতা সহরে 
ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই প্রচারোৎসাহের ফলস্বরূপ দেশের নানাস্থানে 
ব্রাঙ্ষপমাজ স্থাপিত হইতে লাগিল; এবং ব্রান্ধবিবাহের সংখ্যা বাড়িতে 
লাগিল। 
৭এই_ সু হইতে কেশবচন্দ্রের নিজের ভবনে তাহার বয়শ্যদিগকে লইয়] 
দৈনিক উপাসনা আরগ্ত হইল। এই' দৈনিক “উপাসনা! হইতে নবব্যাকুলতা 
ও নবভক্তির সঞ্চার হইল। তাহার ফলম্বরূপ ইহারা মহাত্মা "চৈতন্যের 
ভক্তিতত্ব আলোচনা করিতে লাগিলেন; এবং* আপনাদের মধ্যে ধৌল 
করতাল সহ সংকীত্তনের প্রথা! প্রবন্তিত করিলেন । অমনি সংবাদ পঞ্জে 
ব্াহ্ষের! নেড়ানেড়ীর দল হইল বলিয়া চচ্চা উঠিল। 

১৮৬৮ সালের প্রারস্তে ভাঁরতব্ধীয় ব্রাহ্মধমাজেরী উপাপনা-মন্দির র্াণের 



রহ রামতন্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙগসদাজ : 

জন্য একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া উক্ত মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন কর]হইল। 
তদুপলক্ষে কেশবচন্দ্র সদলে নগরকীর্ডন করিয় ভিত্তিস্থাপন করিতে উড 
এই ব্রাহ্মদিগের প্রথম নগর-কীর্তুন। সেই কীর্তনের মধ্যে উন্নতিশীল ত্রাহ্মগণ 
জগতের নিকট এই ঘোষণা করিলেন 7-_ 

“মর নারী সাধারণের সমান অধিকার, 
যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাহি জাত বিচার।” 

ইহাই অগ্যাপি উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলের মৃলমন্ত্স্বরূপ রহিয়াছে । 
এই ১২৮৬৮ সালে ব্রাদ্ষদমাজ মধ্যে এক মহ1 আন্দোলন উপস্থিত হয়। 

নব্ভক্তির আবির্ভাব ত্রাঙ্মদিগের অন্তরে আশ্চর্য বিনয়ের আবির্ভাব হয়। 

তাহার ফলম্বরূপ তাহাদের অনেকে পরস্পরের এবং বিশেষতঃ কেশবচন্দ্রের 
পদে ধরিয়া পদধূলিগ্রহণ, পাদপ্রক্ষালন, সবিনয়ে ক্রন্দন প্রভৃতি আরম্ত করেন। 
তাহা ভক্তি প্রকাশের আতিশষ্য মাত্র। এই সময়ে কিছুদিনের জন্য 
কেশবচন্দ্র সপরিবারে মুঙ্গের সহরে বাস করিতেছিলেন। সেখানেই এ 
ভক্তির উচ্ছ্বাস প্রধানরূপে প্রকাশ পায়। ইহাতে তাহার দলের দুইজন 
প্রচারক ব্রাঙ্গদমাজ মধ্যে নরপুজার আবির্ভাব বলিয়া প্রকাশ্ঠ পত্রে আন্দোলন 
করিতে প্রবৃত্ত হন। এই আন্দোলনে অনেক ত্রাঙ্গ ব্রাহ্মদমাজ পরিত্যাগ 
করেন । 

অল্পদিনের মধ্যে এই আন্দোলন নিরস্ত হইলে, ১৮৬৯ সালে করেশবচন্্ 
ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন। 

২৮৭০ সালে তিনি ইংলগ্ডে গমন করেন ; এবং প্রায় ছয় সাত মাস কাল 
সেখানে বাস করিয়। নানাস্থানে ত্রাহ্মধর্ম প্রচার করেন। ভারতেশ্বরী মহাঁরাণী 
ভিক্টোরিয়া হইতে সামান্ত ধশ্মাচার্ধ্য পধ্যস্ত সকলে তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন 
করিতে ক্রি করেন নাই । 

স্বদেশে ফিরিয়াই তিনি দেশের সর্বববিধ সংস্কার-কাধ্যে নিযুক্ত হন; এবং 
“ভারত সংস্কার সভ।” নামে একটি সভা। স্থাপন করিয়া, তাহার অধীনে স্থুলভ- 
সাহিত্য, নৈশবিদ্যালয়, স্ত্রীশিক্ষা, শিক্ষাবিস্তার, স্থরাপান নিবারণ প্রভৃতি 
বহুবিধ দেশহিতকর কাধ্যের সুত্রপাঁত করেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে এই 
সভা ও ইহার অনুষ্ঠিত সমুদয় কার্ধ্য উঠিয়া গিয়াছে । এখন এলবার্ট কালেজ 
ভিন্ন অন্য কোনও স্থৃতি-চিহ্ন নাই । 

১৮৭১ সালে ব্রাঙ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করিবারঞ্ান্দোলন প্রবলরূপে উপস্থিত 
হয়। ব্রাক্মদিগের নামে বিবাহ সন্বন্বীয় কোনও রাজবিধি প্রণীত হয়, আদি- 
সমাজ ইহার বিরোধী হওয়াতে, ক্রান্মবিবাহবিধি এই নাম ত্যাগ করিয়া, 
১৮৭২ সালের তিন আইন নাম দিয়া একটি সিবিল বিবাহ বিধি প্রচারিত হয়। 
তদবধি তদনুসারেই উন্নতিশীল ব্রাঙ্দদিগের বিবাহাদি হইয়া আমিতেছে। 

এই সময়েই কেশবচন্দ্র কতকগুলি ব্রাঙ্গপরিবারকে একসঙ্গে রাখিয়া, 



দনিক উপাসনা, পাঠ, সৎগ্রসঙ্গ, সময়ে আহার, সময়ে বিশ্রাম প্রভৃতির, নিয়ম 
শিক্ষা দিয়া, ত্রাক্মপরিবারের আদর্শ প্রদর্শনের . উদ্দেখে-এভার্তাশ্রম” নামে 
একটি আশ্রম গ্রতিশিত করেন। '্রচারকদিগের অনেকে এবং অপর 
্রাহ্মদ্িগেরও কেহ কেহ সপরিবারে সেই আশ্রমে বাদ করিতেন। 
কেশবচন্দ্র প্রতিদিন উপাসনা কাধ্য সম্পাদন করিতেন; এবং সকলে নিজ 
নিজ ব্যয় দিয়া, একত্র আহারাদি করিয়া, এক পরিবারতৃক্ত হুইয়! 
থাকিতেন। 

আশ্রম ভবনেই বয়স্থা মহিলাদের একটি বিদ্যালয় ছিল। সেখানে 
আমরা কয়েকজন শিক্ষকতা করিতাম; এবং আশ্রমবাসীদের ও বাহিরের 
্রাহ্মদিগের পত্বী, ভগিনী ও কন্তাগণ পাঠ করিতেন । 

১৮৭২ সালে উন্নতিশীল ব্রাক্মদলে স্ত্রীস্বাধীনতার আন্দোলন উপস্থিত হইল। 
এ আন্দোললু কালে থামিল বটে, কিন্ত ত্বরায় আর এক প্রতিবাদের রোল 

উঠিল। আশ্রমের অধ্যক্ষের সহিত আশ্রমবাসী কোনও ব্রাঙ্ষের'বিবাঁদ উপস্থিত 
হইয়া, সেই বিবাদের প্রতিধ্বনি বাহিরের সংবাদ পত্রে বাহির হইয়া, তাহা 
হইতে হাইকোর্টে এক মোকদম| উঠিল। কেশবনন্ত্র স্বয়ং বাদী হইয়া! এ 
মৌকদ্দমা উপস্থিত করিলেন । প্রতিবাদিগণ ক্ষমা প্রার্থনা করাতে মোকন্দম! 
উঠিয়। গেল বটে, কিন্তু ইহা হইতে পরোক্ষভাবে ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমগ্ডলীর 

সভ্যগণের. মধ্যে আর এক আন্দোলন উঠিল। উপাসকমগণ্ডলীর কার্যে 
উপাসকগণের অধিকার স্থাপনের চেষ্টা আরম্ভ হইল এবং কেশবচন্দ্রের 
অবলম্বিত কতকগুলি মত লইয়া বিশেষ আলোচনা চলিল। এই বিরোধিদল 
“সমদর্শী” নামে এক মাঁসিকপত্র বাহির করিলেন; এবং প্রকাশ্য ব্তৃতাি 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

ওদিকে কেশবচন্ত্র তাহার অন্থগত সাধকদলকে যোগী, ভক্ত প্রভৃতি কয়েক 
শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া বিশেষ উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন; এবং 
কলিকাতার অনতিদুরে একটি উদ্যান-বাটিক1 ক্রয় করিয়া, তাঁহার 
“সাধন-কাঁনন” নাম রাখিয়া, মধ্যে মধ্যে সেখানে গিয়া প্রচারকদলের সহিত 
বান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি বিশেষভাবে বৈরাগ্যের উপদেশ 

দিতে প্রবৃত্ত হন; এবং তাহার নিদর্শন স্বরূপ নিজে স্বপাকে আহার করিতে 
আরম্ভ করেন। তাহার অন্থকরণে তাহার গ্রচারকগণের অনেকেও ম্বপাকে 

আহার করিতে থাকেন। ইহা লইয়াও ব্রাহ্ষদ্িগের মধ্যে মতভেদ ও 
বাদাঙগবাদ আরম্ভ হয়। ্ ্ 

১৮৭৭ সালের প্রারস্তে সমাজের কার্যে নিয়মৃতস্্র প্রণালী স্থাপনের উদ্দেশে 
“নমদশাঁ” দল একটি ত্রান্মপ্রতিনিধি সভা গঠনের জঙ্ ব্যগ্র হন। কেশবচন্ত 
তীহাদের চেষ্টাতে বাধা! দেন নাই ; বরং সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছিলেন। 
কিন্তু এই চেষ্টা সম্পূর্ণ কা্যে পরিণত হইতে না! হইতে কুচবিহারের বিবাহ 



রাষতন্থ লাহিড়ী 'ঙ তংকালীন বসমাজ 

আসিয়া পড়িল) এবং এ বিবাহে ত্রাঙ্মদের অবলদ্ধিত কতকগুলি নিয়ম /লজ্বন, 
হওয়ীতে উদ্মতিঙীল ত্রাহ্মদরল ভাঙ্জিয়ী ছুই ভাঁগ হইয়া যায়। 

বিবাহাস্তে কেশববাধুকে আচার্যের পদ হইতে ও টির 
ব্রান্মদমাজের সম্পাদকের পদ হইতে অবস্যত করিবার জন্য চেষ্টা আরস্ত হইল। 
কেশববাবু তাহা হইতে দিলেন না) সুতরাং ব্রাঙ্মদিগের অধিকাংশ তাহাকে 

পরিত্যাগ করিয়া “সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ” নামে একটি স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন 

করিলেন। 
ইহার কিছুদিন পরে কেশবচন্ত্র তীহার নিজের বিভাগীয় টুল 

“নববিধান” নাম দিয়া, তাহার নৃতন বিধি, নৃতন সাধন, নূতন লক্ষণ, 

প্রণালী প্রভৃতি হৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; মহম্মদের অনুকরণে বিরোধি 

গণকে কাফের শ্রেণী গণ্য করিয়া! তাহাদের প্রতি কট,ক্তি বর্ষণ করিতে 

লাগিলেন; এবং আপনার দলের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের জন্য বিখ্মতে প্রয়াসী 

হইলেন | 
ফলত:, এই বিবাদের পর ১৮৭৮ সাল হইতে ১৮৮৪ সাল পধ্যস্ত এই পাচ 

ব্খসরে তিনি ভগ্রগৃহের পুনর্গঠনের জন্য যেরূপ গুরুতর শ্রম করিয়াছিলেন 
তৎপূর্ক বিশ বৎসরে তাহা করিয়াছিলেন কি না সনেহ। সেই শ্রমে 
তাহার শরীর ভগ্ন হইয়। গেল। ১৮৮৩ হইতেই দীরুণ বনুমূত্র রোগ ধরা 
পড়িল; এবং ১৮৮৪ সালের ৮ই জানুয়ারি দিবসের প্রাতে প্রাণবায্ু-াহার 
শ্রান্ত ক্লান্ত দেহকে পরিত্যাগ করিয়া! গেল।  .. 

দীনবন্ধু মিত্র / 
মাইকেল মধুন্থদন দত্ত যে কেবল মাত্র গুপ্ত কবি কর্তৃক দৃট়ীকৃত মিজ্রাক্ষর 

নিগড় হইতে বঙ্গ-কবিতাকে উদ্ধার করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহ নহে; 
“নাটুকে” রামনারায়ণের অবলম্থিত নাট্যকাব্যের রীতি হইতেও বঙ্গীয় নাট্য- 

কাঁব্কে উদ্ধার করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইহা অগ্রেই প্রদর্শন 

করিয়াছি। তাহার প্রণীত শশ্ষিষ্ঠ। ও কৃষ্ণকুমারী নাট্যকাব্যের নূতন পথ 
প্রদর্শন করিয়া যায়। এই নৃতন পথে অগ্রসর হইয়া অনেকে নাটক রচনা 
করিবার জন্য প্রয়াসী হন। তন্মধ্যে দীনবন্ধু মিত্রই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছেন। ইহার প্রণীত নাটক সকল সে সময়ে বঙ্গীয় পাঠক সমাজে প্রচুর 
সমাদর পাইয্বাছিল। আমাদের সাহিত্য জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্রদিগের মধ্যে 
ইনিও একজন । যে সময়ে কেশবচন্ত্র সেন বাঙ্গানি'জাতির নব শক্তি ও নব 

আঁকাজ্ষার উন্মেষের মুখপাত্র স্বরূপ হইয়া দাড়াইয়াছিলেন, যে সময়ে বঙ্কিমচন্্র 
ও “বন্গদর্শন” আমাদের চিস্তার এতটা স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, সেই 
সময়ে দীনবন্ধু আর এক দিক দিয়া সেই উম্মেষে সহায়তা করিয়াছিলেন 
তাহাতে সন্দেহ নাই । সেইজন্য এ কালের প্রধান পুরুষদিগের মধ্যে তাহারও 
জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত দিতে অগ্রসর হইতেছি। 



' একাদশ পরিচ্ছে। ... 7 1 ইক, 

, দীনবন্ধু বাঙ্গালা ১১৩৬ বা ইংরাজী ১৮২৯ সালে কলিকাতার অগ্রবর্তী 
টভীবেড়িয়। নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম কালাটাদ মিজ্র। 

কালাটাদ মিত্র সামান্ধ বিষয় কর্মী করিয়া অতি কষ্টে সংসার যার! নির্বাহ 
করিতেন । তাহার এরূপ সামর্থ্য ছিল না ঘে, নিজ পুত্রের উচ্চ শিক্ষার ব্যয় 
নির্বাহ করেন ; সুতরাং তিনি বাল্যে দীনবন্ধুকে গ্রাম্য পাঠশালাতে সামান্ঘ- 
রূপ জমিদারি হিসাব শিখাইয়া৷ অল্প বয়সেই তীহাঁকে বিষয় কর্মে নিষুক্ত' 
করিয়া দেন। একর্মের আয় অতি অল্প ছিল, কিন্তু তাহাতেই তিনি নিজ 
আয়ের অনেক সাহায্য হইত বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু এই কাজ করিয়া 
দীনবন্ধু চিত্তে সন্তোষ লাভ করিতেন না । তাহার মন অধিক জ্ঞান লাভের 
জন্য, বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষা করিবার জন্য, পিঞুরাবদ্ধ বিহঙ্গের স্তায় সর্বদা 
আপনাকে অস্থ্থী বোধ করিত। | 

অবশেষে, একদিন দীনবন্ধু কণ্ম ছাড়িয়া স্বীয় পিতাকে কিছু না বলিয়া 
গোপনে কলিকাতায় পলাইয়া আসিলেন; এবং একজন আত্মীয়ের আশ্রয়ে 
থাকিয়া ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে তীহাঁকে বিদ্ধা শিক্ষার 
জন্য নানা প্রকার ক্লেশ সহা করিতে হইয়াছিল। হ্বয়ং রন্ধন করিয়া খাওয়ায়! 
অপরের বাসাতে থাকিতে হইত। কিন্তু কোনও ক্লেশেই তাহাকে স্বীয় 
অভীষ্ট পথ হইতে বিরত করিতে পারিত না| 

দীনবন্ধুর কলিকাতায় আসা ও বিগ্যাশিক্ষা আরম্ভ করা বিষয়ে একটি 
কৌতৃকজনক ঘটন1 আছে। শৈশবে তীহার পিতা তীহার নাম রাখিয়া- 
ছিলেন “গন্ধবর্ব নারায়ণ”; লোকের মুখে এই নাম দীড়াইল “গন্ধ” সমবয়স্ক 
বালক দিগের মুখে হইয়। পড়িল “থু থু গন্ধ, গন্ধ”! এই রূপে পিতৃদত্ত নাম 
বালকের অশান্তির একট1 কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। যদ্দিও তাহার জননী 
বিদ্রপকারী বালকদিগকে তিরস্কার করিয়! বলিতেন, “তোরা একদিন দেখবি 
ওর গন্ধে দেশ আমোদিত হবে” তথাপি সমবয়ঙ্কদিগের বিদ্দপে শিশু গন্ধর্বব 
নারায়ণ নিশ্চয় উত্যক্ত হইতেন। বোধ হয় এই কারণেই তিনি কলিকাতাতে 
আসিয়া নিজে দীনবন্ধু নাম লইলেন এবং সেই নামেই স্কুলে ভণ্ভি হইলেন। 
ধাহার ছুঃখ-সন্তপ্ধ হৃদয় হইতে 'নীলদর্পণ” বাহির হইয়াছিল, তিনি যে নিজে 
দীনবন্ধু নাম পছন্দ করিয়া লইয়াছিলেন এটা একট! বিশেষ শ্মর্ণীয় ঘটনা 
বলিতে হইবে । যাহা হউক তিনি স্কুলে ভণ্তি হইয়া! একপ আগ্রহের সহিত 
আত্মোননতি সাধনে নিযুক্ত হইলেন যে, সকল শ্রেণীতে প্রশংসা ও নির্দিষ্ট 
পারিতোষিক লাঁভ করিতে লাগিলেন । দীনবন্ধু শিক্ষা বিষয়ে একটু অগ্রসর 
হইয়াই গুপ্ধ কবির প্রভাবের মধ্যে গড়িয়া গেলেন; প্রভাকরে লিখিতে 
আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে তিনি “মানব-চরিক্্ত নামে একখানি প্থাগ্রস্থ 
রচনা করেন। তাহাতে তীহার কবিত্ব খ্যাতি তদানীস্তন সমাজে ব্যাপ্ত হয়। 
গ্রভাকরে লিখিত কবিতাগুলির মধ্যে কতকগুলি কবিতা লোকের দৃষ্টিকে 
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ধিশেষরূপে আকষ্ট করিয়াছিল । কিন্তু তিনিও চরমে বঙ্ষিমের ন্তায় পদ্য রন্চনা 
পরিত্যাগ করিয়া নাটক রচনাকে আপনার প্রতিভা বিকাশের উপ্সায়রূপে 
অবলম্বন করেন। | 

১৮৫৬ সালে দীনবন্ধু কালেজ হইতে বাহির হইয়! গবর্ণমেণ্টের অধীনে 
ডাক বিভাগে কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হন। এততৎ স্থত্রে তিনি উড়িম্যা, নদীয়া, 
ঢাকা, কুমিল্লা, লুশাই পাহাড়, প্রভৃতি নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। তিনি রাজ- 
কার্ধা বিষয়ে যেরূপ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার জদ্ই প্রধান প্রধান 
কাজের ভার তাহার উপরে ন্তন্ত হইত। ১৮৭১ সালে লুশাই যুদ্ধ বাধিলে, 

ডাকের বন্দোবস্ত করিবার ভার তাহার উপরেই অপিত হইয়াছিল। এই 
সকল কার্য সমুচিত রূপে নির্বাহ করিয়া তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে 
“রায় বাহাছুর” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 

গবর্ণমেণ্টের কার্যোপলক্ষে যে তিনি নান! স্থানে ভ্রমণ ৪ নান! শ্রেণীর 
লোকের সহিত পরিচয় ও আত্মীয়তা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহাই তাহার 
নাটক রচনার পক্ষে বিশেষ সাহাধ্য করিয়াছিল। এরূপ অভিজ্ঞতা, এরূপ 
মানব-চরিত্র দর্শন ও এরূপ বিবিধ-সামাজিক অবস্থার জ্ঞান আর কাহারও হয় 
নাই। তীহার রচিত নাটক সকলে আমর! এই সকলের যথেষ্ট পরিচয় 
প্রাপ্ত হই। 

১৮৫৯ সালে যখন নদীয়া ও যশোহর প্রভৃতি জেলার প্রজা!গুণের সহিত 
নীলকরদ্িগের ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইয়! প্রজাদিগের ধর্মঘট চলিতেছিল, 
তখন দীনবন্ধু ঢাকাতে ছিলেন । তিনি তৎপুর্বব নিজে অনেক নীল-প্রপীড়িত 
স্থানে ভ্রমণ করিয়৷ প্রজাদের ছুঃখ স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন । সে সময়ে 
হিন্দু পেটি.য়টের পৃষ্ঠায় হরিশ্চন্দ্র তাহার ওজখ্বিনী ভাষাতে প্রজাদের দুঃখের 
যে সকল চিত্র অঙ্কিত করিতেছিলেন, সে সকল চিত্রের অধিকাংশ দীনবন্ধুর 
নিজের পরীক্ষিত ছিল। স্ৃতরাং প্রজাদের ছুঃখ স্মরণ করিয়া দেশহিতৈষী 
মাত্রেরই হৃদয়ে যে আগুন তখন জলিয়াছিল, তাহা তাহারও হৃদয়ে জলিতে- 
ছিল। হৃদয়ের সেই অগ্নি লইয়াই তিনি “নীল-দর্পণ” লিখিবার জঙ্য লেখনী 
ধারণ করিয়াছিলেন। অগ্রেই বলিয়াছি, ১৮৬* সালের শেষভাগে ঢাকা 
হইতে নীল-দর্পণ প্রকাশিত হয়। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের প্রধান কর্মচারীদের 
অন্ুমতিক্রমে মাইকেল মধু্দন দত্ত, ইহা! ইংরাজীতে অনুবাদ করেন এবং 
রেভারেগ্ড জেমস লং সাহেব তাহা নিজের নান্দে মুদ্রিত করেন। তাহা 
লইয়া যে মৌকদ্দমা উপস্থিত হয় এবং সদ্দাশয় লং সাহেবের যে এক হাজার 
টাকা! জরিমানা ও একমাস কারাদণ্ড হয় সে সকল বিবরণ অগ্রেই দিয়াছি। 
মহাভারতের" অনুবাদক স্প্রসিদ্ধ কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় এ এক হাজার 
টাকা জরিমানা নিজে প্রদান করেন। . 

প্রতিহিংসোদ্ভত নীলকরগণ তখন দীনবদ্ধুকে ধরিতে না পারিয়া লংকে 
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কারাগারে দিয়া এবং হিন্দু পেটিয়টের সম্পাদক হরিশকে ধনে প্রাণে সারা 
করিয়া নিবৃত্ত হইল। এদিকে ' দীনবন্ধু শ্বীয় নির্দিষ্ট পথে অবাধে অগ্রসর 
হইলেন। “নবীন তপন্থিলী, “বিয়ে পাগলা বুড়ো” “সধবার একাদশী, 
“লীলাবতী, “জামাইবারিক” প্রভৃতি অদ্ভুত হাশ্য-রসাত্মক নাটক সকল পরে 
পরে প্রকাশ পাইতে লাগিল। 

শেষদশায় তিনি “স্থরধুনী-কাব্য” ও “দ্বাদশ কবিতা” নামে ছুইখানি পদ্চ- 
গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইহার পরে তিনি ছুরারোগ্য বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত 
হন এবং তাহার চরম ফল দারুণ বিক্ষোটকে তাহাকে শয্যাস্থ করে। সেই 
রোগেই ১৮৭৩ সালের নবেশ্বর মাসে গতান্থ হন। তিনি যখন মৃত্যুশষ্যাতে 
শয়ান, তখন তীহার শেষ গ্রন্থ, “কমলে কামিনী” নাটক যন্ত্্থ। এই তার 
শেষ সাহিত্য রচনা । তিনি সর্ধজন-প্রিয় ছিলেন। তাঁহার চিরদিনের বন্ধু 
বঙ্কিমচন্দ্র বল্িয়াছেন--“তীহার স্বভাব তাদুশ তেজন্বী ছিল না বটে, বন্ধুর 
অনুরোধে বাঁ সংসর্গ দোষে নিন্দনীয় কাধ্যের সংস্পর্শ তিনি সব সময়ে 
এড়াইতে পারিতেন না কিন্তু ধাহা অসৎ, যাহাতে পরের অনিষ্ট আছে, 
যাহা পাপের কাধ্য, এমন কাধ্য দীনবন্ধু কখনও করেন নাই ।» 

বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে তিনি যত স্থানে গিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কষ্ণনগরে অনেক 
কাল বাস করেন। এখানে তিনি স্থায়ীরূপে থাকবার মানসে একটি বাসভবন 
নির্ধাণ করিয়াছিলেন । সেই কষ্ণনগরে বাস কালেই লাহিড়ী মহাশয়ের 
সহিত তাহার আলাপ পরিচয় ও আত্মীয়তা জন্মে । লাহিড়ী মহাশয়কে 
তিনি কি ভাবে দেখিতেন, তাহ! তাহার প্রণীত “লু রধুনী কাব্য” হইতে উদ্ধৃত 
নি্নলিখিত কয়েক পংক্তি হইতে বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যাইবে । 

“পরম ধাম্মিকবর এক মহাশয়, 
সত্য-বিমপ্ডিত তার কোমল-হৃদয় ৷ 
সারল্যের পুত্তলিক, পরহিতে রত, 
সুখ ছুঃখ সম জ্ঞান খধষিদের মত। 
জিতেন্টরিয়, বিজ্ঞতম, বিশুদ্ধ বিশেষ, 
রসনায় বিরাজিত ধন্ম উপদেশ। 
একদিন তাঁর কাছে করিলে যাপন, 

দশদিন থাকে ভাল দুর্বিনীত মন। 
বিষ্ভা বিতরণে তিনি সদ হরিত, 
তার নাম রামতচ্ছ সকলে বিদিত | ক 

“একদিন তার কাছে করিলে যাপন, দশদিন খাকে ভাল ছুষ্বনীত মস ।” 
এই বাক্যগুলি লাহিড়ী মহাশয়ের কি অকৃত্রিম সাঁধুতারই পরিচয় দিতেছে ! 
সাধুতার কত প্রকার লক্ষণ শুনিয়াছি তন্মধ্যে একটি প্রধান এই ষে, “তিনিই 
সাধু ধীর সঙ্গে বসিলে হৃদয়ের অসাধু ভাঁব সকল লজ্জা পায় ও সাধু ভাব সকল 
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জাগিয়া উঠে”। প্রকৃত সাধুর নিকটে বসিয়া! উঠিয়া আসিবার সময় অহ্ৃতব, 
করিতে হয়, যেরূপ মান্গষটি গিয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষা উৎকষ্ট মাছুষ ইয়া 
ফিরিতেছি। দীনবন্ধু সাক্ষ্য দিতেছেন যে, লাহিড়ী মহাশয়ের এরূপ সাধুতা 
ছিল যে, তাহার সহবাসে একদিন যাপন করিয়া আসিলে দশদিন হৃদয় মনের 
উন্নত অবস্থা থাকিত। এটি ম্মরণ করিয়া রাখিবার মত কথ) 

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
১৮৩৮ খ্রীষ্টাকে নৈহাটার সন্নিহিত কাঠালপাড়া নামক গ্রামে বঙ্কিমচজ্ের 

জন্ম হয়। তাহার পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বছুদিন ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের 
অধীনে ডেপুটা কাঁলেইউরের কাজ করিতেন । 

বাল্যকালে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী-কালেজে পাঠ করেন । সেখানে পাঠ করিবার 
সময়েই তাহার বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। সে সময়ে কৰিবির ঈশ্বরচন্দ্র 
গুপ্তের প্রাচুর্ভাবের কাল। তখন প্রতিভাশালী ব্যক্তি মাত্রেই সাহিত্যজগতে 
কিছু করিতে ইচ্ছুক হইলে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শি্তত্ স্বীকার করিতেন। গুপ্ত 
কবিও তখন প্রতিভার উৎসাহদাতা ছিলেন। অগ্রেই বলিয়াছি, তিনি অক্ষয় 
কুমার দত্তের উৎসাহদাতাদিগের মধ্যে একজন ছিলেন। কিন্তু কাব্যজগতে 
তাহার শিষ্যবৰর্গের মধ্য, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোৌমোহন বসু, দ্বারকানাথ 
অধিকারী, বস্ষিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি সমধিক -প্রত্তিষ্ঠাঁলাভ 
করিয়াছেন। তৎকালপ্রচলিত রীতি অনুসারে বঙ্ষিম প্রথমে 'প্রভাকরে” 
লিখিয়া কাব্যরচনার অভ্যাস আরম্ভ করেন। তখন প্রভাকরে উত্তর প্রত্যুত্তরে 
কবিতা লেখা যুবক লেখকদ্িগের একট মহা উৎসাহের ব্যাপার ছিল। 
এই সকল বাক্যুদ্ধ “কালেজীয় কবিতাযুদ্ধ” নামে প্রথিত হইয়াছে । এরূপ 
শোন] যায় বঙ্কিমচন্দ্র যৌবনের প্রারস্তে “ললিতা-মানস” নামে একখানি পদ্যগ্রস্থ 
গ্রচার করিয়াছিলেন। 

তিনি হুগলী-কালেজ হইতে কলিকাত] প্রেমিডেন্সি কালেজে গমন করেন 
এবং সেখান হইতে বিশ্ববিদ্ভালয়ের প্রদত্ত বি. এ. উপাধি সর্বপ্রথম প্রাপ্ত 
হইয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্টরটি কর্ম প্রাণ্থ হন, 

১৮৬৪ সালে তাহার প্রণীত “ছুর্গেশ-নন্দিনী” নামক উপগ্ভাস মুদ্রিত ও 
প্রচারিত হয়। আমরা সেদিনের কথা ভূলিব না। ছুর্গেশ-নন্দিনী বজ- 
সমাজে পদার্পণ করিবাঁমাত্র সকলের দৃষ্টিকে আঁ্র্ষণ করিল। এজাতীয় 
উপন্যান ৰার্গীলাতে কেহ অগ্রে দেখে নাই । আমরা তৎপুর্ব্বে “বিজয় বসস্ত” 
“কামিনী কুমার” প্রভৃতি কতিপয় সেকেলে কাদসম্বরী ধরণের উপন্যাস, গাহস্থ্য 
পুস্তক প্রচার লভার প্রকাশিত, “হংসরূপী রাজপুত্র” “চকৃমকির বাক্স” প্রভৃতি 
কয়েকটি ছোট গল্প. এবং “আরব্য উপন্যাস” প্রভৃতি কয়েকখানি উপকথা গ্রন্থ 
আগ্রহের সহিত পড়িয়া আসিতেছিলীম। “আলালের ঘরের দুলাল” তাহার 
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মধ্যে একটু নৃতন ভাব আনিম়াছিল। কিন্তু ছুর্গেশ-নন্দিনীতে আমরা যাহা 
দেখিলাম তাহা অগ্রে কখনও দেখি নাই। এরূপ অদ্ভূত চিত্রণ শক্তি 
বাঙ্গালাতে কেহ অগ্রে দেখে নাই ।. দেখিয়া সকলে চমকিয়া উঠিল। কি 
বর্ণনার রীতি, কি ভাষাঁর নবীনতাঁ, সকল বিষয়ে বোধ হইল, যেন বস্কিমবাবু 
দেশের লোকের রুচি ও প্রবৃত্তির শ্রোত পরিবন্তিত করিবার জন্ত প্রতিজ্ঞারূঢ 
হইয়। লেখনী ধারণ করিয়াছেন। 

অল্পদিন পরে “কপালকুগুলা” দেখা দিল। যে তৃলিক] ছুগেশ-নন্দিনীর 
নয়নানন্দকর কমনীয়তা! চিত্রিত করিয়াছিল, তাহা কপালকুগ্লার গাভীর্য্য- 

-বস-পুর্ণ ভাব স্থট্টি করিল! লোকে বিশ্বয়াবিষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল। 
ক্রমে মুণালিনী, চন্দ্রশেখর, বিষবৃক্ষ, ক্চকান্তের উইল, আনন্দমঠ, দেবী- 

চৌধুরাণী, কমলাকাস্তের দপ্তর, সীতারাম, রাজসিংহ প্রভৃতি আরও অনেক- 
গুলি উপন্তাত্র প্রকাশিত হইয়! বঙ্কিমচন্দ্রকে বঙ্গীয় ওপন্যণসিকদিগের শীর্ষ স্থানে 
স্থাপন করিল। ৃ 

বঙ্কিমবাবু স্বপ্রণীত গ্রন্থ সকলে এক নৃতন বাঙ্গালা গদ্ধ লিখিবার পদ্ধতি 
অবলম্বন করিলেন। তাহা! একদিকে বিদ্যাসাগরী বাঁ অক্ষয়ী ভাষা ও অপর- 
দিকে আলালী ভাষার মধ্যগা। ইহাতে অসন্তষ্ট হইয়া আমার পুজ্যপাদ 
মীতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহার সম্পাদিত সোমপ্রকাশে বঙ্িমবাবু 
ও তীহার অন্ুকরণকারীদিগের নাম “শব-পোড়া মড়াদাছের দল” রাখিলেন। 
অভিপ্রায় এই, যাহারা “শব” বলে তাহারা “দাহ” বলে, যাহার] “মড়া” বলে 
তাহারা তৎসঙ্গে “পোড়া” বলে, কেহই “শবপোড়া” বা “মড়াদ্বাহ” বলে না। 

তাহার মতে বঙ্কিমী দল এরূপ ভাষা ব্যবহার দোষে দৌধী। আমরা, সংস্কৃত 
কালেজের ছাত্রদল, সোমপ্রকাশের পক্ষাবলম্বন করিলাম এবং বঙ্কিমী দলকে 
“শব পোড়া মড়াদাহের দল” বলিয়া বিদ্রপ করিতে আরম্ভ করিলাম। 
বঙ্কিমের দল ছাড়িবেন কেন? তাহারা সোমপ্রকাশের ভাষাকে “ভট্টাচাধ্যের 
চাঁনা” নাম দিয়া বিদ্রপ করিতে লাগিলেন । 

১৮৭২ সালে “বঙ্গদর্শন” প্রকাশিত হইল । বঙ্কিমের প্রতিভ। আর এক 
আকারে দেখা দ্রিল। প্রতিভা এমনি জিনিষ, ইহা যাহা কিছু স্পর্শ করে 
তাহাকেই সজীব করে। বঙ্ষিমের প্রতিভা সেইরূপ ছিল। তিনি মাসিক 
পত্রিকার সম্পাদক হইতে গিয়া এরূপ মাসিক পত্রিক। স্থষ্টি করিলেন, যাহা 
প্রকাশ মাত্র বাঙ্গালির ঘরে ঘরে স্থান পাইল। তাহার সকলি ষেন চিত্বাকর্ষক, 
সকলি যেন মিষ্ট । বঙ্গদর্শন দেখিতে দেখিতে উদীয়মান হৃর্যের,গ্তায় লোক 
চক্ষের সমক্ষে উঠিয়া গেল। বঙ্িমচন্জ্র খন বঙ্গদর্শনের সম্পাদক তখনঘতিনি 
রুমোর সাম্যভাবের পক্ষ, উদার নৈতিকের অগ্রগণ্য এবং বেস্থাম ও মিলের 
হিতবাদের পক্ষপাতী । তিনি তাহার অমৃতময়ী ভাষাতে সাম্য নীতি এরূপ 
করিয়া ব্যাখ্যা করিতেন যে, দেখিয় যুবকদলের মম মুগ্ধ হইয়। যাইত। কিন্ত 



২৫৪; ' . র্বামতনু লাহিড়ী ৪ তৎকালীন বঙ্গলমাজ 

দুঃখের বিষয় বঙ্গদর্শন বহুদিন থাকিল না। বঙ্কিমবাবু বিষয়াস্তরে ব্যাপৃত 
হওয়াতে তাহা হস্তান্তরে গেল ও সেই সঙ্গে তাহার আকর্ষণও গেল এবং” 
ক্রমে তিরোভাব হইল। 

আমাদের দেশের প্রতিভাশালী ব্যক্তিদ্িগের সাধারণ নিয়মানুসারে 
বন্ধিমের প্রতিভার শক্তি পয়তাল্লিশ বৎসরের পর মন্দীভূত হইয়া আসিল। 
তৎপরে তিনি যে কয়েক খানি গ্রন্থ রচন1 করিয়াছেন, তাহার ভাষা ও চিনত্রণ- 
শক্তির সেই পুর্ব্বকার উন্মাদিনী শক্তি নাই, সে সজীবতা নাই। তাহার দৃষ্টি 
ও সন্মুখ হইতে পশ্চাৎদিকে পড়িতে লাগিল। 

শেষ কয় বৎসর তিনি ধন্মতত্তবের ব্যাখ্যাতে আপনাকে অর্পণ করিয়া 
ছিলেন। শুনিতে পাওয়া যাঁয়, এই অবস্থাতে তিনি আপনার প্রকাশিত 
“সাম্য” নামক গ্রন্থের প্রচার বন্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। যাহা হউক, 
তাহার শেষ প্রচারিত এই নবধর্ধের প্রধান লক্ষণ ছিল বৃ্ভি-নিচয়ের সামঞ্স্ত 
এবং শ্রীকুষ্ণই তাহার আদর্শ পুরুষ । এই নবভাব ব্যক্ত করিবার জন্য তিনি 
কৃষ্চরিত ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে গ্রন্থ রচন1! করেন। 

এদিকে তিনি গবর্ণমেণ্টের ডেপুটী ম্যাঁজিষ্রেটে দলের মধ্যে সর্ব-প্রথম 
শ্রেণীতে উঠিয়া, রাজ-প্রসাদ্দের চিন্ধ ব্বরূপ “বায় বাহাছুর” ও সি. আই. ই. 
উপাধি প্রাপ্ত হন। বঙ্কিম বাবু চরিত্রাংশে কেশবচন্দ্র দেন বা মহেন্দ্রলাল 
সরকার বা ঘ্বারকাঁনাথ বিদ্াভূষণের সমকক্ষ লোক ছিলেন না; কিন্ত প্রতিভার 

জ্যোতিতে দেশ উজ্জল করিয়া গিয়াছেন । 
ঘরে পরে এইবরূপে সম্মানিত হুইয়া৷ ১৮৯৪ সালের ৮ই এপ্রেল দিবসে 

ভবধাঁম পরিত্যাগ করেন। 

্বারকানাথ বিভ্াভূষণ 
এইকাঁলের মধ্যে উপন্যাস ও নাটক রচনা দ্বারা বঙ্গসমাজে যে পরিবর্তন 

ঘটিয়াছিল, তাহা কথঞ্চিৎ প্রদর্শন করিয়া আর এক স্মহৎ বিপ্লবের বিষয় 
উল্লেখ করিতে যাইতেছি, তাহ! বঙ্গীয় সাহিত্য জগতে “সোমপ্রকাঁশের” 
অভ্যুদয় । ] 

কলিকাতার দক্ষিণ পুর্ব পাঁচ ক্রোশ ব্যবধানে, চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে, 
দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাঙ্গণ কুলে দ্বারকানাথের জন্ম হয়। তাহার জন্মকাল 
বৈশাখ মাস, ১৮২০ লাল। তাহার পিতার নীম হরচন্তর নতায়রত্ব। ন্যায়রত্ব 
মহাশয় কলিকাত! হাতিবাগানের স্থ্প্রসিদ্ধ কাশীনাথ ভর্কালঙ্কারের ছাত্র । 
তিনি সংস্কৃত বিদ্াতে পারদর্শা হইয়া কলিকাতাতেই টোল চতুষ্পাঠী করিয়া 
অধ্যাপনা কার্যে নিযুক্ত হন। এতত্তিনর তাহার অতিরিক্ত ছাত্রও থাকিত। 
অতিরিক্ত ছাত্রের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও রামতন্ছ লাহিড়ী মহাশয়ের নাম 
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উল্লেখ যোগ । ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের” অনুরোধেই গ্যায়রত্ব মহাশয়, প্রভাকর 
পত্রিকার সম্পাঘন বিষয়ে তীহার সহায়ত করিতেন। 

দ্বারকানাথ তদানীন্তন প্রথানুসারে গুরুমহাঁশয়ের পাঠশালে কিছুদিন 
পাঠ করিয়াই শ্বগ্রামস্থ একজন আত্মীয়ের .ঢ সংস্কৃত পড়িতে 

আরম্ভ করেন। ১৮৩২ সালের প্রারস্তে তাহার পিতা তাহাকে টোল 

চতুষ্পাঠী হইতে লইয়া কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে ভন্তি করিয়া দেন। 
১৮৩২ সাল হইতে ১৮৪৫ সাল পর্য্যস্ত তিনি প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হইয়! 
সংস্কৃত কালেজে যাপন করেন। কালেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া! এ কালেজের 

 লাইত্রেরিয়ানের পদ প্রাপ্ত হন। তৎপরে ১৮৪৫ সালে ব্যাকরণের, 

অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ক্রমে ক্রমে পদোন্নতি ও বেতনের উন্নতি হইয়া 
১৮৭৩ সালের জুলাই মাসে কম্ম হইতে অবচ্যত হন। ইহার পর তিনি 
১৮৮৭ সাল পত্্স্ত জীবিত ছিলেন । কিন্তু ১৮৭৩ সাল হইতেই তীহার স্বাস্থা 
ভগ্ন হয়। দারুণ বহুমূত্র রোগে ধরে। শ্রম করা তাহার অভ্যাস ছিল; 
নি্ষম্মী বসিয়া থাকিতে পাঁরিতেন না; বসিয়া থাকাকে ত্বণা করিতেন; 
স্থতরাং খাটিতে খাঁটিতে শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তুদবস্থাতে 
১৮৮৬ সালে স্বাস্থ্যলাভের আশায় মধ্য প্রদেশের রেওয়া রাজ্যের অন্তর্গত 
সাতন। নামক স্থানে গিয়া বাস করিলেন। সেই খানেই এঁ সালের ২২ আগষ্ট 
তাহার দেহান্ত হইল । 

সোমপ্রকাশই ইহার প্রধান কীন্তি; সোমপ্রকাশই ইহাকে বঙ্গ সাহিত্যে 
চিরম্মরণীয় করিয়া রাঁখিবে) স্থৃতরাঁং সোমপ্রকাশের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃতত 
দিতেছি । 

১৮৫৬ সালে হরচন্দ্র ম্যায়রত্ব মহাশয় স্বীয় পুত্র ছ্বারকানাথকে সহায় 
করিয়া একটি মুদ্রাযস্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। করিয়াই তিনি পীড়িত হইয়া 
পড়েন; এবং অল্প কালের মধ্যেই গতাস্থ হন। এ যন্ত্র হইতে ছ্ারকাঁনাথের 
লিখিত রোম ও গ্রীসের ইতিহাস নামক ছুই বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 
উৎকষ্ট বাঙ্গাল! ভাষাতে লিখিত বৃহৎ ইতিহাস গ্রন্থ উহাই বোধ হয় প্রথম । 
যাহা হউক এই ছুই ইতিহাস প্রকাশিত হইলে তাহা তদানীস্তন বঙ্গীয় 
পাঠকগণের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে; এবং দ্বারকাঁনাথের নাম বাঙ্গালা লেখক- 
দিগের মধ্যে পরিচিত হয়। তৎপরে তাহার রচিত বালক-পাঠ্য “নীতিসার,৮ 
প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু সোমপ্রকাশের প্রভাব সে সমুদয়কে 
টাকিয়া ফেলিয়াছে। শুনিয়াছি সোমপ্রকাশ প্রকাশের প্রস্তাব প্রথমে 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদ্যাভূষণের নিকট উপস্থিত করেন। সারদ 
প্রসাদ নামে তীহার্দের প্রিয় একজন বধির পণ্তিতকৈ কাজ যোগান, তাহার 
অন্যতম উদ্দেশ্ত ছিল। ১৮৫৮ সালে সোমপ্রকাশ প্রথম প্রকাশিত হইল। 
দ্বারকাঁনাথ সম্পাদকতা ভার ও তাহার যন্ত্র মুক্রাঙ্থণের ব্যয়ভার গ্রহণ করিলেন। 
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বিগ্তাসাগর মহাশয় প্রতৃতি কতিপয় বন্ধু লেখক-শ্রেণীগণ্য হইলেন! 
কার্যকালে সারদা প্রসাদ আসিলেন না; অপরাপর লেখকগণও ড্নাদর্শন 
হইলেন; সোমপ্রকাশ সম্পূর্ণ রূপে ঘ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের উপরেই পড়িয়া 
গেল। তিনি অধ্যাপকতা বাদে যে কিছু অবসর কাল পাইতেন, তাহা 
সমুদয় সোমপ্রকাঁশ সম্পাদনে নিয়োগ করিতে লাগিলেন। তাহার হ্যায় 
কর্তব্য-পরায়ণ মানুষ আমরা অল্পই দেখিয়াছি। তিনি যখন সংস্কৃত 
কালেজের পুস্তকালয়ে পাঠে নিমগ্ন থাকিতেন, তখন দেখিলে বোধ হইত না 
যে, অধ্যাপকতা কাধ্য সুচারুরূপে নিষ্পন্ন কর ভিন্ন তাহার পৃথিবীতে আর 
কোনও কাজ আছে। আবার যখন গৃহে সোমপ্রকাশের জন্য রাশীকৃত দেশী 
ও বিলাঁতী সংবাঁদ-পত্র, গবর্ণমেণ্টের রিপোর্ট ও গ্রন্থাদি পাঠে মগ্ন থাকিতেন, 
তখন কোথা দিয়! ঘণ্টার পর ঘণ্টা যাইত তাহার জ্ঞান থাকিত না। রাত্তি 
১১টার সময় শয়ন করিতে যাইবার পুর্ধে দেখিয়াছি তিনি কার্যে মগ্ন আছেন, 
রাত্রি ৪ টার সময়ে উঠিয়া দেখিয়াছি তিনি কার্যে মগ্ন আছেন। আমার 
বয়সের মধ্যে প্রত্যুষে উঠিয়। তাহাকে কখনও ঘুমাইতে দেখিয়াছি এরূপ মনে 
হয়না ।, 

দেখিতে দেখিতে সোমপ্রকাশের প্রভাব চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া! পড়িল। 
প্রভাকর ও ভাস্কর প্রভৃতি বঙ্গলমাজের নৈতিক বামুকে দূষিত করিয়া দিয়া 
ছিল, সোমপ্রকীশের প্রভাবে তাহা দ্রিন দিন বিশুদ্ধ হইতে লাগিল । 
সোমবার আসিলেই লৌকে সোম্প্রকাশ দেখিবার জন্য উৎস্থক হইয়া থাকিত। 
যেমন ভাষার বিশুদ্ধতা ও লালিত্য, তেমনি মতের উদারতা ও যুক্তি-যুক্ততা, 
তেমনি নীতির উৎকর্ষ। চিত্তের একাগ্রতাটাই সোমপ্রকাশের প্রভাবের 
মূলে ছিল। তত্ববোধিনী সম্পাদন বিষয়ে অক্ষয় বাবুর চিত্তের অদ্ভূত 
একাগ্রতার অনেক গল্প শুনিয়াছি; আর সোমপ্রকাঁশ সম্পাদন বিষয়ে 
বিচ্যাভৃষণ মহাশয়ের চিত্তের একাগ্রতা দেখিয়াছি; তাহার অনুরূপ সমগ্র 
হৃদয় মনের একীভাব আর কখনও দেখি নাই। তিনি সোমপ্রকাশে যাহা 
লিখিতেন তাহার এক পংক্তি কাহারও তুষ্টি সাধনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া 
লিখিতেন না। লোক সমাজে আদৃত হইবার লোভে লোকের রুচি বা 
সংস্কারের অনুরূপ করিয়। কিছু বলিতেন না। যাহা নিজে সমগ্র হৃদয়ের 
সহিত বিশ্বাস করিতেন, তাহা হৃদয়-নিঃস্ত অকপট-ভাষাতে ব্যক্ত করিতেন। 
তাহাই ছিল সোমপ্রকাশের সর্ধবপ্রধান আকর্ষণ। +এই আকর্ষণ এতদূর প্রবল 
ছিল যে'বিগ্ভাভূষণ মহাশয় নিজ কাগজের বাঁধিক মূল্য করিয়াছিলেন ১০২ 
দর্শ টাকা এবং ভাহাও অগ্রিম দেয়। বাস্তবিক দশটি টাক1 অগ্রে প্রেরণ না 
করিলে কাহাকেও একখানি কাগজ দেওয়া হইত না। ইহাতেও 
সোমপ্রকাশের গ্রাহক সে সময়ের পক্ষে বহুসংখ্যক ছিল । 

সোমপ্রকাশ যদিও ১৮৬৩ সালের পুর্বেই প্রকাশিত হইয়াছিল, তথাপি 
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,১৮৬০ হইতে ১৮৭০ পর্য্যস্ত এই কলের মধ্যেই ইহার প্রভাব সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়? 
ইহা এক দিকে গবর্ণমেণ্টের, অপর দিকে দেশবাসিগণের দুটিকে আকর্ষণ 
করে। প্রথম কয়েক বংসর ইহা কলিকাতায় টাপাতলার এক গলি হইতে 
বাহির হইত । তখন সেই ভবনে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্ববদা পদার্পণ 
করিতেন; এবং পরামর্শাদি' দ্বারা সোমপ্রকাঁশ সম্পাদন বিষিয়ে বিষ্চাভৃষণ 
মহাশয়ের বিশেষ সহায়তা করিতেন । | 

পরে ১৮৬১ কি ১৮৬২ সালে মাতলার রেলওয়ে খোলে । মাতলা ব1 

পোর্ট ক্যানিং একটা! প্রধান বন্দর হইবে গবর্ণমেন্টের মনে এই আশা ছিল। 
গঙ্গার মুখে চড়া পড়িয়! বড় বড় জাহাজ কলিকাতাতে আসা দুঃসাধ্য 
হওয়াতে, মাতিলাঁতে একটা বন্দর করিবার কথা চলিতেছিল এবং পোর্ট 
ক্যানিং কোম্পানি নামে এক কোম্পানি করিয়া টাকা তোলা হইয়াছিল। 
শেষে মাতন্াকে অস্বাস্থ্যকর দেখিয়া সে সংকল্প ত্যাগ করা হইল। 
গবর্ণমেন্টের রেলওয়ে খোলাই সার হইল । 

মাতলা রেলওয়ে খুলিলেই বিদ্যাভূষণ মহাশয় সোমপ্রকাশ যন্ত্র তাহার 
বাসগ্রাম চাঙ্গড়িপোতাতে লইয়া যান এবং সেখান হইতে উহা প্রকাশ 
করিতে থাকেন। সোমপ্রকাশ সে বিভাগের একটা প্রবল শক্তি হইয়া 

দাড়ায়। ইহার সাহাযো অনেক সদনুষ্ঠানের স্যত্রপাত হইয়াছে, অনেক 
অত্যাচার নিবারিত হইয়াছে । কেবল তাহ! নহে, দেশে গিয়াই বিদ্যাভৃষণ 
মহাশয় নিজ বাসগ্রামের নানাপ্রকার কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত হইলেন। তন্মধ্যে 
একটি উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী স্কুল স্থাপন। এ স্কুলটি তিনি নিজের ব্যয়ে ও 
নিজের চেষ্টাতে রক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহাতে কয়েক বৎসরে তাহার 

প্রচুর অর্থ ব্যয় হইয়া গেল। আত্মীয় স্বজন বন্ধুবাদ্ববৰ এই ব্যয়সাধ্য ব্যাপার 
হইতে নিরন্ত হইবার জন্য তাহাকে কতই পরামর্শ দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি 
তাহার প্রতি কর্ণপাত করেন নাই । অনেক সময় দ্রেখিয়াছি সংস্কৃত কালেজ 
হইতে বেতনটি পাইয়৷ বাড়ীতে ফিরিবার সময় পথে স্কুলগৃহে প্রবেশ করিয়া 
সে বেতনের অধিকাংশ তথাকার ব্যয় নির্বাহের জন্য দিয়া সামাগ্ভ অর্থ লইয়া 
গৃহে ফিরিয়াছেন। 

পাপের প্রতি তাহার এমনি ঘ্বণ! ছিল যে, গ্রামের পাঁপাচারী লোকেরা 
তাহাকে দেখিয়া কৃপিত। একবার একজন ছুশ্চরিত্র পুরুষ একটি গোপ- 
জাতীয়া বিধবাকে বিপথে লইয়! গেল) এবং কিছুদিন পরে তাহাকে অস্তসত্বা 
অবস্থাতে তাড়াইয়! দিল। বিদ্যাভৃষণ মহাশয় ইহা! জানিবামাত্র নিজের ব্যয়ে 
সেই রমণীর দ্বারা আদালতে নালিস উপস্থিত করাহিয়া সেই ছুশ্চরিত্র পুরুষের 
নিকট হইতে প্র নারীর মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিক্পা দিলেন । 

আর একবার একজন শিক্ষিতনামধারী ভদ্রলোক নিজ ধনাগমে দৃপ্ত হইয়া 
প্রতিবেশবাসিনী কোনও বিধবার কিছু জমি আত্মসাৎ করিবার জন্য তাহার 
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প্রতি বিবিধ প্রকারে অত্যাচার আরম্ভ করেন। একদ্দিন বিদ্যাভূষণ মহাশয়, 
সোমপ্রকাশ লিখিতেছেন এমন সময়ে সংবাদ আদিল যে, & ধনী লোকটি 
সদলে লেই বিধবার বাঁটাতে প্রবেশ করিয়া তাহাকে প্রহার করিতে 
যাইতেছে । তিনি তৎক্ষণাৎ কলম রাখিয়া স্বীয় সহোদর ভ্রাতাকে লইয়া 
বিধবার গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন। তিনি তাহার ভবনে প্রবেশ করিয়া 
স্বহস্তে সেই ধনীর গ্রীব। ধরিয়া বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিলেন। তাহার 
প্রতি সম্ভ্রম বশতঃ তাহাকে কেহ কিছু বলিতে পারিল না । এইবূপে গ্রামে 
তিনি ছুর্ধলের রক্ষক ও সর্বপ্রকার সদনুষ্ঠানের উৎসাহ দাতা রূপে বাস 
করিতে লাগিলেন । 

বার্ধক্যে একটি বিষয়ের জন্য তাহাকে বড় উদ্বিগ্ন দেখ। যাইত। ইংরাজী 
শিক্ষার প্রভাবে হিন্দুসমাজে ধর্মের শাসন ও ধর্দের উপদেশ রহিত হইতেছে 
বলিয়া দুঃখ করিতেন। তীহার একটি পুত্র এই সময়ে জপ্, তপ, পুজ! 
প্রভৃতিতে কিছু অধিক মাত্রায় মাতিয়া গেল। এমনকি সেজন্য তার জ্ঞান 
চ্চা, সংসারের কাজ কন্ম প্রভৃতিতে মনোযোগ রহিল না। কেহ সে 
বিষয়ের উল্লেখ করিয়া দুঃখপ্রকাশ করিলে বিগ্াভৃষণ মহাশয় বলিতেন-_ও 
শিশু নহে বয়ঃপ্রাপ্ধ, ও যাহা আত্মার কল্যাণকর ভাবিয়াছে তাহা করুক, 
দেশকাঁল যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে ও যে অন্যদিকে মতি না দিয়! ধর্মসাধনে 
মাতিয়া আছে তাহা ভাল |, সাধারণ মানুষের ধশ্দোপদেশের সুরিধাঁর জদ্য 
তিনি নিজভবনে হরিসভা করিতে দিয়! কথকতা, পাঠ, শাস্ত্রব্যাখ্যা প্রভৃতির 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন । 

শেষ দশায় শারীরিক অস্বাস্থ্যনিবদ্ধন তিনি সোমপ্রকাশ সম্পাদনে ততটা 
সময় দিতে পারিতেন না। এই সময়ে কিছুদিন স্বাস্থ্যলাভের উদ্দেশে 
কাশীতে গিয়া বাস করেন। তীর্থস্থানের দুরবস্থা পুর্বে কখনও দেখেন নাই। 
কাশীতে গিয়ে কাশীবাসী অনেকের বিশেষতঃ পাগ্ডাগণের মধ্যে ধর্ম ও নীতির 
দুরবস্থা দেখিয়া! তাহার প্রাণে বড় আঘাত লাগে। তিনি হৃদয়ের সেই ভাব 
ব্যক্ত করিয়া “বিশ্বেশ্বর-বিলাপ” নামে একখানি কাব্যপুস্তক রচনা করেন। 
তৎপরে দেশে ফিরিয়া আর পুর্ধের স্তায় সোমপ্রকাশের কাধ্য করিতে 
পারিতেন ন1। 

ইহার উপরে ভার্নেকিউলার প্রেস আক ৫৬610800197 01553 /১০% ) 

নামক আইন বিধিবদ্ধ হইলে, অমৃত বাজার পত্রিকণ যখন ইংরাজী কাগজে 
পরিণত হইল, তখন তিনি কিছুদিনের জঙ্য সোমপ্রকাশ তুলিয়া দিলেন, 
তথাপি নবপ্রণীত অপমানকর আইনের অধীন হইতে পারিলেন না। এই 
সময়ে বঙ্গের লেপ্টেনান্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেম্পল তাহাকে নিজ ভবনে 
ডাকাইয়া, সোমপ্রকাখ তুলিস্া না দিবার জন্য অনেক অন্নরোধ করিয়াছিলেন । 
পরে এ গহিত আইন উঠিয়া! গেলে সোমগ্রকাশ আবার বাহির হইল বটে 
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কিন্তু পুর্বপ্রভাব আর রহিল না। ' তাহাও ক্রমে হস্তান্তরে গেল। ইহার 
পরে তিনি “কল্পক্রম” নামে এক- মাসিক পত্রিকা কিছুদিন বাহির করিয়া- 
ছিলেন) তাহাও তাহার অস্থস্থতা 'বশতঃ অধিক কাল রহিল না। চরমে 
তিনি পীড়িত হইয়! রেওয়া রাজ্যের অন্তর্গত সানা নামক স্থানে গিয়া বাস 
করেন। সেখানে গুরুতর পৃষ্টব্রণ রোগে ১৮৮৬ সালের ২২শে আগষ্ট দিবসে 
গতাস হন। 

লাহিড়ী মহাশয় কিছুদিন বাড়ীতে বসিয়া বিগ্ভাভৃষণ মহাশয়ের পিতা 
হরচন্ত্র হ্ায়রত্ব মহাশয়ের নিকট পড়িয়াছিলেন। তাহা অঙ্গদিনের জন্য ; 
কিন্তু লাহিড়ী মহাশয়ের প্রকৃতিতে গুরুভক্তি ও সাধুভক্তি এমনি প্রবল ছিল 
যে, সেই অল্পদিনের সম্বন্ধ তিনি কখনও ভূলিতে পারেন নাই। চিরদিন 
ন্ায়রত্ব মহাশয়ের নাম স্থৃতিতে ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। গ্ভায়রত্ব মহাশয়ের 
স্বসম্পকীঁয় লোকদিগের প্রতি, বিশেষতঃ বিগ্াভূষণ মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধ] 
প্রচুর পরিমার্ণে ছিল। সেই কারণেই বোধ হয় আমাকে দেখিবামাত্র স্তায়বত 
মহাশয়ের দৌহিত্র বলিয়! প্রেমালিজনের মধ্যে লইয়াছিলেন। 

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার 

বঙ্গদেশকে ষত লোক লোকচক্ষে উচু করিয়| তুলিয়াছেন এবং শিক্ষিত 
বাঙ্গালীগণের মনে মম্ুষ্যত্বের আকাজ্ষা উদ্দীপ্ত করিয়াছেন, তীহাদের মধ্যে 
ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি। এরূপ বিমল 
সত্যানুরাগ অতি অল্প লোকের মনে দেখিতে পাওয়া যায়; এরূপ সাহস ও 

দুচিত্ততা অতি অল্প বাঙ্গালীই দ্রেখাইতে পারিয়াছেন) এরূপ জ্ঞানান্ুরাগ 
এই বঙ্গদেশে দুর্লভ । তাহার সংশ্রবে আসিয়া এ জীবনে বিশেষ উপকৃত 
হইয়াছি। তাহার নাম নব্যবঙ্গের শিক্ষাগ্ুরুদিগের মধ্যে গণনীয়; সুতরাং 
আনন্দের সহিত তাহার জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট 
করিতেছি । 

কলিকাঁতার অদুরবস্ভী হাবড়া বিভাগের পাইকপাড়া নামক গ্রামে, ১৮৩৩ 
সালের ২রা নবেম্বর দ্রিবসে মহেন্দ্রলাল জন্মগ্রহণ করেন। পাঁচ বৎসর বয়সের 
সময়, ইহার জননী ছয় মাস বয়স্ক আর একটি পুত্র কোলে লইয়া ইহাকে 
কলিকাতা নেবুতলাতে ইহার মাতামহালয়ে আগমন করেন। ইহার 
অল্পকাল পরেই ৩২ বৎসর বয়সে পাইকপাড়া গ্রামে ইহার পিতার মৃত্যু হয়। 
তখন ইহার মাতুলদয়, ঈশ্বর ঘোষ ও মহেশচন্ত্র ঘোষের উপরে ইহার রক্ষা 
ও প্রতিপালনের ভার পড়ে। এই পারিবারিক তুর্ঘটসার চারি বৎসর পন্ধেই 
তাহার জননীর মৃত্যু হয়। তখন পিতৃমাতৃহীন হুইয়াতিনি উক্ত মাতুলছয়ের 
নেহ যত্তে প্রতিপালিত হইতে থাকেন। 

তাহার মাতুলের। প্রথমে বাঙ্গালা শিখিবাঁর জন্য (তাহাকে গুরুমহাশয়ের 
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পাঠশালে ভর্তি করিয়! দেন; এবং কিছুদিন পরে ইংরাজী শিখাইবার * জন্য 
ঠাকুর দাস দে নামক একজন ভদ্রলোৌককে নিযুক্ত করেন। উত্তর কালে এই 
ঠাকুর দাস দে যতদিন জীবিত ছিলেন ডাক্তার সরকার তাহাকে গুরু গায় 
ভক্তি শ্রদ্ধা! করিয়া! আসিয়াছেন; এবং নিজ কাধ্যের সহায়রূপে রাখিয়াছেন। 

সরকার মহাশয়ের মাতুলদ্িগের অবস্থা ভাল ছিল না। ইহার জোত্ঠ 
মাতুল ট্রাভলিং প্রিপ্টীরের কাজ করিতেন; তাহার কনিষ্ঠ মাতুলের অবস্থাও 
যে খুব ভাল ছিল এরূপ মনে হয় না। 

ঠাকুর দাস দে মহাশয়ের নিকট সামান্ব্নপ ইংরাজী শিক্ষা করাঁর পর, 
তাহার কনিষ্ঠ মাতুল তীহাকে ফ্রী বালকবূপে হেয়ারের স্কুলে ভর্তি করিয়া 
দিলেন। মহামতি হেয়ার তখনও জীবিত ছিলেন। তাহার দেড় বৎসর 
পরে ১৮৪২ সালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। মহেন্দ্রলাল ১৮৪৯ পর্য্যস্ত 
হেয়ারের স্কুলে ছিলেন। এ সালে তিনি জুনিয়ার স্কলাসিপ পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ 
হইয়! হিন্দু কলেজে গমন করেন। হিন্দু কালেজে তিনি ১৮৫৪ সাল পধ্যন্ত 
পাঠ করেন। ইতিমধ্যে তাহার জ্ঞানপিপাসা অতিমাত্র ব্ধিত হইল, তিনি 
নানা জ্ঞানের বিষয়ে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করেন। কালেজের পাঠ্য 
বিবয় ও গ্রন্থ সকলে তার পরিতৃপ্তি হইত না । বিজ্ঞান পাঠের জন্য তাহার 
মন ব্যগ্র হইত। তখন হিন্দু কালেজে বিজ্ঞান পাঠনার বীতি ছিল না; 
তদন্গরূপ আয়োজনও ছিল না। অবশেষে তিনি কলিকাত্া-৪মডিকেল 
কালেজে ভণ্তি হইবার সংকল্প করিলেন; এবং তাহার হিন্দু কালেজের 
অধ্যাপকদিগের অমতে উক্ত কাঁলেজে প্রবিষ্ট হইলেন । 

১৮৫৫ সালের বৈশাখ মাসে তিনি পরিণীত হইলেন; এবং ১৮৬০ সালে 
তাহার একমাত্র পুত্র অমৃতলাল সরকার জন্মগ্রহণ করিলেন । 

ডাক্তার সরকার মেডিকেল কালেজে ছয় বৎসর পাঠ করিয়া ১৮৫৯।৬০ 
সালে এল্, এম্. এস্. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চিকিৎসকরূপে বাহির হন। 
মেডিকেল কালেজে অধায়নকালে, তিনি তাহার অধ্যাপক ও সহাধ্যায়িগণের 
দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন; এবং সে সময়ে পরীক্ষো্তীর্ণ ছাত্রগণের জন্য 
যতগুলি পারিতোধিক ছিল প্রায় সকলগুলিই অর্জন করিয়াছিলেন; 
স্থতরাং তিনি কালেজ হইতে বাহির হইলেই খ্যাতি প্রতিপত্তি তাহার সঙ্গে 
সঙ্গেই আসিল; এবং তীাহার বনুদখিতা ও প্রতিভার গুণে তিনি 
অচিরকালের মধ্যে সহরের একজন খ্যাতনামা ভিকিৎসক হইয়া! উঠিলেন। 

১৮৬৩ সালে তিনি কালেজের সর্কবোচ্চ এম. ভি. পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ 
হইলেন। তখন তাহার মান সন্ত্রম চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া! পড়িল। তৎপুর্কের 
ডাক্তার চশ্ত্রকুমার দে মাত্র উক্ত উপাধি পাইয়াছিলেন। স্থতরাং দ্বিতীয় 
এম. ডি. বলিয়া তাহার নাম সকলের মুখে উঠিয়া গেল । 

এই ১৮৬৩ সালে ভাক্তার ক্রধ্যকুমার চক্রবর্তীর উদ্যোগে সহরে একটি 
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গৃতনন সভা স্থাপিত হয়। তাহা ইংলগের ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিয়েশন 
নামক সভার বঙ্গীয় শাখা। কলিকাতার বড় বড় ইংরাজ ও দেশীয় 
চিকিৎসকগণ মিলিয়া এই সভার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার দিনে ভাক্তার 
সরকার একটি বক্তৃতা করেন, তাহাতে তাহার বাগ্সিতা ও চিস্তাপীলতা 
দেখিয়। সকলে মুগ্ধ হন। তিনি সভার প্রধান উদ্যোগী ও তনিযুক্ত 
সেক্রেটারীদিগের মধ্যে একজন ছিলেন। তিন বৎসর পরে তিনি উক্ত 
মভার একজন সহকারী সভাপতিরূপে বৃত হন । ৃ 

যে কারণে এ সভার প্রতিষ্ঠাকাধ্যের উল্লেখ করিতেছি তাহা এই ;-_-এঁ 
দিনের বক্তৃতাতে ডাক্তার সরকার অপরাপর কথার মধ্যে হোমিওপ্যাথিক 
চিকিৎসা প্রণালীর দোষ কীর্তন করেন । সেই বাক্যগুলি স্বপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ 
রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয়ের চক্ষে পড়ে। ভাক্তীর সরকারের সহিত তাহার পূর্ব্বেই 
পরিচয় ছিল।* তৎপরে উভয়ে সাক্ষাৎ হইবামাত্রই রাজাবাবু এঁ উক্তিগুলি 
অবলম্বন করিয়া ডাক্তার সরকারের সহিত বিচার উপস্থিত করেন। এই 
বিচার বহুদিন চলিতে থাকে । ক্রমে আর এক ঘটন1! আসিয়া উপস্থিত হয়। 
একজন বন্ধু (2/01:£92.) মর্গান নামক একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের লিখিত 
[17119501015 ০৫ [20106085 নামক একখানি পুস্তকের সমালোচনা 

করিবার জন্য ভাক্তার সরকারকে অন্থরোধ করেন । এ সমালোচনা "[170121) 
ঢ1০10, নামক কিশোরীটাদ্দ মিত্রের সম্পাদিত পত্রিকাঁতে বাহির করিবার 
কথা থাকে । কিন্তু পুস্তকখানি মনোযোগ পুর্ধবক পাঠ করিতে গিয়া! ডাক্তার 
সরকার তন্মধ্যে এমন কিছু কিছু কথ! পাইলেন, যে বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিন 
মত প্রকাশ করা কঠিন বোধ হইতে লাগিল। তীহার মনে হইল যে, কার্ধযতঃ 
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ফলাঁফল কিছুদিন ন। দেখিয়া মত প্রকাশ করা 
তাহার পক্ষে কর্তব্য নহে । স্থতরাং তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ফলাফল 
দেখিবার জন্য রাজাবাবুর শরণাপন্ন হইলেন। রাজাবাবু আনন্দের সহিত 
তাহাকে সঙ্গে করিয়া কতকগুলি কঠিন রোগের চিকিৎসা দেখাইতে লইয়া 
গেলেন। ডাক্তার সরকার সেই সকল রোগীর অবস্থা ও চিকিৎসা! বিধিমতে 
পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং ভুল ভ্রান্তি যাহাতে না হয় এরূপ 
উপায় সকল অবলম্বন করিলেন। এই রোগীগুলির চিকিৎস! কাধ্য দেখিতে 
দেখিতে ভাক্তীর সরকারের মত পরিবত্তিত হইয়া গেল। হানিম্যানের 
অবলম্থিত প্রণালী যে যুক্তি-সঙ্গত তাহা প্রতীতি হইল । এই পরিবর্তন ঘটিতে 
ঘটিতে তাহারা ১৮৬৬ সালে উপনীত হইলেন। * 

অন্য লৌক হইলে মনের বিশ্বাস মনে রাখিয়া আপনার অর্থোপার্জন* ও 
স্থখ সচ্ছন্দের উপায় দেখিতেন, কিন্তু মহেন্দ্রলাল' সকরার সে ধাতুর লোক 
ছিলেন না। যাহা সত্য বলিয়া একবার প্রতীতি হইত তাহা তিনি 
হৃদয় মনের সহিত. অবলম্বন করিতেন; তাহা প্রকাশ বা প্রচার করিতে 
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কুষ্টিত হইতেন না; অথবা সত্যাবলম্বন বিষয়ে ক্ষতি, লাভ বা লোকের 
অনুরাগ বিরাগের ভয় করিতেন না। তাহার সেই প্রকৃতি অনুসারে, যখন 
তাহার মত পরিবর্তন হইল তখন তিনি তাহা! তাহার চিকিৎসকবন্ধুগণের 
নিকট ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। 

১৮৬৭ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি দ্রিবসে ব্রিটিশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের 
বঙ্গদেশীয় শাখার চতুর্থ সাম্বৎসরিক অধিবেশন হইল। সেই দিন ভাক্তার 
সরকার “চিকিৎসা-প্রণালীর অনিষ্দিষ্টতা” বিষয়ে একটি বক্তৃতা পাঠ 
করিলেন। তাহাতে ভূয়োদর্শন, চিন্তাশীলতা, সত্য-প্রিয়তা, নির্ভীক-চিততা 
সমুদয় একাধারে উজ্জ্বলরূপে প্রকাঁশ পাইয়াছিল। তাহাতে তিনি 
এলোপ্যাথিক চিকিৎসাপ্রণালীর সর্ধজন-বিনিন্দিত কতকগুলি দোষ কীর্তন 
করিয়া হানিমানের আবিষ্কৃত প্রণালীর যুক্তিযুক্তত1 প্রদর্শন করিতে অগ্রসর 
হইলেন। ইহার ফল যাহা ঈাড়াইল তাহা বোধ হয় তিনি অগ্রে সম্ভব বলিয়া 
বিবেচনা করেন নাই। 

তাহার বক্তৃতা শেষ হইলে, ইংরাজ ভাক্তারগণ মহা আপত্তি উত্থাপন 
করিলেন। ডাক্তার ওয়ালার নামে একজন ইংরাজ ডাক্তার চটিয়া লাল হইয়া! 
গেলেন; ডাক্তার সরকার কাহারও কাহারও আপত্তির উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হইলে 
তিনি থামাইয়! দিবার চেষ্টা করিলেন; বলিলেন, “ডাক্তার সরকার! ডাক্তার 
সরকাঁর ! আর একটা কথা দি বল, তবে তোমাকে এখান হতে বাহির করে 
দেব।” পরে তিনি এই মত প্রকাশ করিলেন যে, ডাক্তার সরকার উক্ত সভার 
সহকারী সভাপতি থাকা দূরে থাক, সভ্য থাকিলে তিনি তাহার সভ্য থাকিবেন 
না। ডাক্তার ইওয়ার্ট, ডাক্তার চক্রবত্তী প্রভৃতি এরূপ মতে সায় দিলেন। 
তীর আগ্নেয়গিরির অগ্রাৎপাতের স্তায় সভ্যগণের ক্রোধ-বহ্কি প্রজ্জলিত 
হইল । 

ডাক্তার সরকার সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা হৃদয়ে লইয়া ধীর গম্ভীর ভাবে গৃহে 
প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। বাড়ীতে আসিয়! বলিলেন, “আমি চাঁষার ছেলে, না হয় 
সামান্ত কাজ করে খাব তাতে আর কি ? সত্য যা তা বলতেই হবে ও করতেই 
হবে।” ওদিকে সংবাদ পত্রের স্তস্ত-সকল এই বার্ভাতে পুর্ণ হইতে লাগিল। 
মেডিকেল মিশনারি ডাক্তার রবসন তাহার বিরুদ্ধে এক বক্তৃতা করিলেন; 
ডাক্তার ইওয়ার্ট সংবাদ পত্রে অস্ত্র ধারণ করিলেন; এবং চিকিৎসকগণ এক 
বাক্যে তাহাকে বজ্জন করিলেন। সহর তোলপাঁড় হইয়া যাইতে লাগিল। 
ডাক্তার মরকাঁরের পসার কিছু দিনের জন্য মাটা হইয়া গেল। ছয় মাসের 
মধ্যে তিনি একটিও রোগী পাইলেন না । কিন্ত তিনি নির্ভীক চিত্তে দণ্ডায়মান 
রহিলেন। যাহ সত্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন তাহা! ঘোষণা করিতে বিরত 
হইলেন না। পর্ধ বৎ্সর়েই তাহার 0810865. 000108] 0৫ 7416910176 

বাহির হইল। লোকে দেখিতে পাইল মানুষটা দমে নাই? যাহাকে সত্য 



একাদশ পরিচ্ছেদ ২৬৩ 

(বলিয়া বুঝিয়াছে তাহাতে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে । এই ঘোর পরীক্ষার মধ্যে 
তিনি কি ভাবে স্থির ছিলেন, তাহা, তিনি নিজেই এক স্থানে ব্যক্ত করিয়াছেন; 
৫] ৪5 50569110780 0 105 1916 1 006 01000566 00100010০01 

0০৮৮ অর্থাৎ সত্য যাহা! তাহা চরমে জয়যুক্ত হইবেই এই বিশ্বাসেই আমি 
সবল ছিলাম ।” তাহার ভূতপূর্ব্ব প্রোফেসারদ্রিগের অনেকে তাহার প্রতি 
খজ্জহস্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে অবাচা কুবাচা বলিয়াছিলেন। কিন্ত 
তিনি কি ভাবে সমুদয় কট,ক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা শী ১৮৬৭ সালে 
মার্চ মাসে মুন্রিত তাহার এঁ বক্তৃতার ভূমিকা হইতে উদ্ধত করিতেছি। 
তিনি এক স্থানে বলিতেছেন 7 

৬৬178206৮61 208% 000৮৮ 1022 1050007600০ 02661617095 
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আবার এ ভূমিকার উপসংহারে তিনি লিখিতেছেন :-_ 

ঢ5156000015 1085 91620% 00201702090. 70159510109] 0017- 

10117901010 13 50:0105 2£811350 102, 2100 15 111521% 60109 30:010£61 ; 
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901011০1705 9618 ০0: 0102 52015906101 0096 10177610299 10661), 2170 

51091] 10211915680. 25911750 170172, 1015 01008016005 1016520 ড11] 
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সকলে অন্থুভব করুন যখন তাহার বিরোধিগণ কোলাহল করিতেছিলেন 
এবং তাহার প্রতি নান! প্রকার কটুক্তি বর্ষণ করিতেছিলেন্, তখন এই 
মহামনা ব্যক্তি কোন জগতে বাম করিতেছিলেন। ইহারই কিঞ্চিৎ পরে 
অর্থাৎ ১৮৬৯ সালের প্রারস্তে আমি তাঁহার অকৃত্রিম সাধুতার এক পরিচয় 
পাই, তাহ! চিরম্মরণীয় হইয়া থাক উচিত বলিয়! লিখিয়! রাখিতেছি। 

আমি তখন একুশ বাইশ বছরের ছেলে, সবে এল, এ. পরীক্ষা দিয়া 
উঠিয়াছি। সে সময়ে আমি ভবানীপুরে আমার আশ্রয়দাত। ও প্রতিপাঞ্নক 
হাইকোর্টের গ্রসিদ্ধ উকীল হ্বায় মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে বাস 
করিতেছিলাম। আমি দরিদ্র ত্রাঙ্মণের সন্তান, আমার সহরে থাকিবার স্থান 
ছিল না। আমার পিতার সহিত বন্ধৃতা হত্রে চৌধুরী মহাশয় আমাকে 
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আনিয়। দয়া করিয়া নিজ ভবনে স্থান দিয়াছিলেন। কেবল স্থান দিয়াছিলেন, 
তাহা, নহে, ভ্রাতৃ-নির্বিশেষে পালন করিয়াছিলেন। ডাক্তার সরকার সেই" 
ভবনের স্থায়ী-চিকিৎসক ছিলেন। এল. এ. পরীক্ষা কালে গুরুতর শ্রম 
করাতে আমার একপ্রকার পীড়া জন্মে। বাসার লোকেরা আমাকে বলপুর্ব্বক 
ধরিয়া ডাক্তার সরকারের নিকট উপস্থিত করেন। বলেন “আমাদের বাসাতে 
এই একটা বামুনের ছেলে আছে, এল. এ, পরীক্ষার জন্য গুরুতর শ্রম করে 
এর কি অসুখ হয়েছে দেখুন, আপনাকে দয়! করে এর চিকিৎসার ভার নিতে 
হবে|” ডাক্তার সরকাঁর দয়া করিয়া আমার চিকিৎসার ভার লইলেন। 
বলিলেন ;_-“তোমার গীড়ার আমন্ুপুব্বিক বিবরণ লিখে আমার কাছে 
পাঠিও।” কিন্তূসে দিন আর এক ঘটনা ঘটিল যাহাতে আমার মনটা! 
খারাপ হইল। মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গিরিশচন্দ্র চৌধুরী 
একজন সাধুপুরুষ ছিলেন । আমরা যুবকদল তাহাকে গুরুতুল্য ভক্তিত্রদ্ধা, 
করিতাম। কিন্তু তাহার একটা স্বভাব এই ছিল যে, তিনি সকল বিষয়ে 
অতিরিক্ত মাত্রায় অন্ুসন্ধিৎস্থ হইতেন | সে দিন ডাক্তার সরকাঁর যখন ব্যবস্থা 
পত্র লিখিতেছেন, তখন তিনি পার্থ ঈাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মশাই কি 
ষধ দিলেন ?” ভাক্তার সরকার বিরক্ত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কি মেডিকেল কাঁলেজে পড়েছেন ?” 

গিরিশবাবু-_না। 
ডাক্তার সরকাঁর-তবে এমন আহাম্মকি করেন কেন? আমি কি শুধধ 

দিচ্ছি তাতে আপনার দরকার কি? 
এই কথাগুলি এমন রুক্ষভাবে বলিলেন যে, আমাদের সকলের প্রাণে 

বড় আঘাত করিল। তারপর আমার রোগের আন্নপুব্বিক বিবরণটি 
ইংরাজীতে লিখিয়! পাঠাইবার সময় তৎসঙ্গে বাঁজালাতে এক পক্র লিখিয়া 
পাঠাইলাম। তাহা তাহার গিরিশবাবুর প্রতি পুর্বোক্ত কর্কশ 
ব্যবহারের জন্য তিরস্কারে পুর্ণ ছিল। পাঠাইবার সময় মনে হইল না 
যে, নিজে ত গরীব ব্রাহ্মণের সন্তান, যাহার অন্ুগ্রহ প্রার্থী হইতে যাইতেছি, 
তাহাকেই তিরস্কার, এ কিরূপ ব্যবহার। চিঠিখানি পাঠাইয়াই চিন্তা হইল 
বুঝি বা চৌধুরী মহাশয়দিগের আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইতে হইল। ভয়ে ভয়ে 
বাস করিতে লাগিলাম। তৎপরদিন বৈকালে ডাক্তার সরকারের আসিবাঁর 
কথা ছিল না। তখাপি তিনি আসিলেন। অর্কসিয়াই নীচের ঘরে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “শিবনাথ ভষ্রীচার্ধ্য তোমাদের বাড়ীতে কে?” তীহারা হামিয়। 
বন্িলেন, “সেই যে মশাই পাগল! ছেলেট11৮ শুনিলাম ডাক্তার সরকার 
গভীর ভাবে বলিলেন--“ঈশ্বর করুন এমনি পাগল! ছেলে দেশে বেশী হয়। 
আমি তার সঙ্গে দেখা করতে চাই ৮ 

আমি উপরে বসিয়া পড়িতেছিলাম, লোকে আসিয়া আমাকে টানিয়া 
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(লইয়া গেল; “ওরে আয় আয় জানার সরকার তোকে ভাকচেন।” আমি 
কাপিতে কাপিতে গিয়া উপস্থিত। আমি ঘরে প্রবেশ করিবামান্র ডাক্তার 
সরকার টেবিলের অপর পার্খে উঠিয়া দাড়াইলেন এবং হস্ত গ্রসারিত করিয়া 
আমার হাত ধরিলেন। বলিলেন__“তোমার ইংরাজী ষ্রেটমেন্ট দেখে খুসি 
হয়েছি; আর তোমার বাঙ্গাল] পত্রের জন্য আমার আস্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ 

কর।” আমি ত অবাক, তারপর তিনি আমাকে তার গাড়িতে তুলিয়া 

তার বাড়ী পধ্যন্ত আনিলেন। গিরিশবাবুর ওরপ প্রশ্ন করা কেন উচিত হয় 
নাই এবং এ শ্রেণীর লোকের কিছু শিক্ষার প্রয়োজন, এই সকল আমাকে 
বুঝাইয়া বলিলেন। তখন আমি কোথায় আর তিনি কোথায়! আমি 
কালেজের একট] গরীবের ছেলে, তিনি সহরের একজন লব্বপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসক । 
আমার তিরস্কারট1 এই ভাবে গ্রহণ করাতে কি সাধুতারই পরিচয় পাইলাম । 
সেই তীহার" সহিত আমার আত্মীয়তা জন্মিয়া গেল। তদবধি আমার বা 
আমার পরিবারস্থ কাহারও পীড়ার সংবাদ দিবামাত্র বুক দিয়! আসিয়! পড়িয়া 
ছেন; এবং বিনাভিজিটে দিনের পর দিন আসিয়া চিকিৎসা করিয়াছেন । 
সে উপকারের ধণ আমার অপরিশোধনীয় রহিয়াছে । 

এরূপ মানুষকে কে শ্রদ্ধাভক্তি না করিয়া থাকিতে পারে? অচিরকালের 

মধো তাহার পসার আবার ফিরিয়া আসিল। তীহার অভ্যুর্খানের সঙ্গে সঙ্গে 
হোমিওপাঁথিও লোকচক্ষে উঠিয়। পড়িল। 

১৮৭০ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নিযুক্ত হইলেন । 
প্রথমে তাহাকে আট-ফ্যাকল্টার প্রতিনিধি করিয়া সিপ্ডিকেটে লওয়! হয় । 
তৎপরে ১৮৭৮ সালে সেনেটের সভ্যগণ তাহাকে ফ্যাকল্টী অব মেডিসিনের 
প্রতিনিধিরূপে সিপ্ডিকেটে প্রেরণ করিবার প্রস্তাব করেন। ইহাতে ফ্যাকল্টা 
অব মেডিসিনের সভাগণের মধ্যে আপত্তি উপস্থিত হয়। উক্ত ফ্যাঁকল্টীর 
ডাক্তারগণ তাহাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন। আবার সেই পুরাতন প্রশ্ন, 
সেই পুরাতন বিবাদ। ডাক্তার সরকারকে স্বীয় পক্ষ সমর্থন করিয়1 দুইখানি 
পত্র লিখিতে হয়; তাহাতে সেনেটের সভ্যগণের মনের সকল সন্দেহ ত্জন 
হয়; এবং তাহার! তাহাকে ফ্যাকল্টী অব মেডিসিনে বাহাল রাখেন। 

১৮৭৬ সালে তাহার প্রধান উদ্যোগে ও তাহারি চেষ্টায় “সায়েন্স 
এসোসিয়েশন” প্রতিষ্ঠিত হয়; এবং অগ্যাঁপি বর্তমান আছে। 

১৮৭৭ সালে তিনি কলিকাতার অন্যতম অনারারি ম্যাজিষ্রেটরূপে বৃত 
হন) এবং তাহার মৃত্যুর পুর্বববৎসর পর্যন্ত এঁ ফষার্ধ্য দক্ষতার সহিত করিয়া 
আসেন। 

১৮৮৩ সালে গবর্ণমেন্ট তাহার মান সম্বমের চরণ তাহাকে দি. আই. ই. 
উপাধি প্রদান করেন । 

১৮৮৭ সালে তিনি ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যবূপে মনোনীত হন। 
৭৭ 
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১৮৯৩ লালে চতুর্ঘ বার মনোনীত হওয়ার পর তিনি &ঁ পদ নিজে পরিত্যাগ ) 
করেন। (1৮ 

১৮৮৭ সালে তিনি কলিকাতাঁর শেরিফের পদে বৃত হন। - 

১৮৯৩ হইতে ১৮৯৬ পধ্যন্ত চারি বৎসরের জগ্ভ ফ্যাকল্টী অব আর্টের 
সভাপতির কাধ্য করেন । 

- ব্বহুবৎসর এসিয়াটিক সোসাইটীর সভ্যপদে অভিষিক্ত ছিলেন । 
১৮৯৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্ালয় তাহাকে অনারারি ডি. এল, উপাধি 
প্রদান করেন। 

এতত্ডিন্ন তিনি স্বদেশ-বিদেশের অনেক বিজ্ঞান-সভার সভ্যপদে মনোনীত 
হইয়াছিলেন। 

সায়েন্স এসোসিয়েশন স্থাপন ব্যতীত তিনি আর একটি সদশুষ্ঠানের 
স্মত্রপাত করিয়াছিলেন । একবার স্বাস্থ্যলাভের উদ্দেশে তিনি বৈছ্যনাথে বাস 

করিতেছিলেন। তখন তথাকাঁর কুষ্টরোগীদিগের দুর্দশা দেখিয়া তাহার 
পর-ছুঃখ-কাতর হৃদয় বড় ব্যথিত হয়। তিনি নিজে ৫০০* হাঁজার টাকা ব্যয় 
করিয়া কুষ্ঠীদিগের জন্য একটি আশ্রয়-বাটিকা নিশ্মাণ করেন; এবং তাহার পত্বী 
'রাজকুমারীর” নামে তাহা উৎসর্গ করেন। ১৮৯২ সালে সার চার্লস ইলিয়ট 
তাহার ভিত্তি স্থাপন করেন। 

অবিশ্রান্ত কার্ধ্যে ব্যস্ততার মধ্যে ভাক্তার সরকারের স্বাস্থ্য ভাল থাকিত 
না; মধ্যে মধ্যে হাপকাশী প্রভৃতি রোগে ভগ্ন হইয়! পড়িতেন। তছুপরি 
চিকিৎসা-স্থত্রে কোনও কোনও স্থানে যাওয়াতে ম্যালেরিয়া জরে ধরিয়াছিল। 
তাহাতে শেষ দশায় তিনি অতিশয় দুর্বল হইয়! পড়িয়াছিলেন। অবশেষে 
১৯০৩ সালের শেষভাগ হইতে এক কঠিন রোগে ধরিল। মুত্রাধারে 
একপ্রকার গীড়ার সধ্পর হইয়। বড়ই ক্লেশ দিতে লাগিল। এ রোগে ১৯০৪ 
সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি দিবসের প্রাতঃকাঁলে প্রাণবাঘ়ু তাহার শ্রান্ত ক্লাস্ত 
দেহকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। বঙ্গের একটি উজ্জ্বল তার! চিরদিনের জন্য 
অস্ত গেল। 

আমরা তাহাতে যে কেবল সাহুস ও সত্যপ্রিয্নতাই দেখিয়াছিলাম তাহা 
নহে। এবপ জ্ঞানাহ্ুরাগী মান্গষ আমরা অল্পই দেখিয়াছি । চিকিৎসাবিদ্ধ। 
ও বিজ্ঞান তাহার নিজের সোপাজ্জিত বিশেষ বিষ্যা ছিল; কিন্তু তাহাতে 
তিনি তৃপ্ত হন নাই; তাহার জ্ঞানাহ্থরাগ সর্ববঠতামুখীন ছিল। সর্বপ্রকার 
জ্ঞাতব্য বিষয়ে তাহার চিত্তের অভিনিবেশ দৃষ্ট হইত। সং্গ্রস্থ সকল ক্রয় করা 
ও রক্ষা করা, তার একটা বাঁতিকের মত হইয়। ঈাড়াইয়াছিল। আমরা তাহার 
লাইব্রেরি দেখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তাহার ভবনে যাইতাম। তিনি তাহার 
জ্ঞানসম্পত্তি দেখাইতে আনন্দলাভ করিতেন । তাহার ভবনে জ্ঞানান্ুরাগী 
বন্ধুগণের একট আড্ডা ছিল। সেখানে বসিলেই অনেক জ্ঞানের কথা শোনা 
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উযাইত। অন্থমান করি তিনি.ধে লাইব্রেৰি বাখিয়! গিয়াছেন তাহার মূল্য 
লক্ষ টাকার অধিক হইবে। ধননীব্যক্তিরা বিষয় সম্পত্তি রাখিয়া যায়, এই 
স্বাবলম্বনশীল, আত্মো্তপরায়ণ দরিব্রের সম্তান স্বোপাঁঞ্জিত ধনের চিহ্ন ন্বরনূপ 
লক্ষ টাকারও অধিক মূল্যের জ্ঞানসম্পত্তি রাখিয়া! গিয়াছেন। 

বহুদিন সাধুমুখে শুনিয়া! আসিতেছি, ধাহাদের হৃদয় পবিভ্র তাহাদের হৃদয়ে 
ঈশ্বর আবিভূর্ত থাঁকেন। মহেন্দ্লাল জীবনের সকল পথে, সকল সম্কটে, 
সকল সংগ্রামের মধো, ঈশ্বরের সান্ধ্য অন্থভব করিতেন। যিনি মৃত্যুর 
কিছুদিন পুর্বে রোগযন্ত্রণার মধ্যে নিম়লিখিত সংগীত রচন। করিতে পারিয়া- 
ছিলেন, তাহার স্বাভাবিক ধর্মভাবের বিষয় আর কি বলিব। 

পাহাড়ী-_কাওয়ালি। 

* সয় না রোগের যাতনা আর সয়না, 

কোথায়, নাথ, তোমার অসীম করুণ] । 
কপাদৃষ্টি থাকলে তোমার, থাকে না ত (কোন) 

যাতনা । 

দিয়ে এ বিশ্বাস, করো ন1! নিরাশ, (একবার ) 
শ্নেহ-নয়নে চাও না। 

কোপদৃষ্টি ফিরাইয়ে লও, আর বাঠ্বিনা, বাচিবন]। 
সকলি খাদ, অধিক পৌঁড়ালে কিছুই থাক্বে না। 
জানি প্রভূ, যা কর তুমি, তা সবে হয় মঙ্গল সাধনা, 
তবু কাতর হয়ে অ।মি করিয়াছি যে প্রার্থনা; 
তাতে তব কাছে, যদি হয়ে থাকি অপরাধী 
নিজগুণে দয়াময় করহে মাজ্জনা। 
কারে দুঃখ জানাই, প্রভু, তোম! বিনা, 
তুমি ছাড়া কে আছে, বুঝিতে মনের বেদনা, 
কে আছে আর শান্তিদাত| দেখিতে পাই না) 
তাই কেঁদে ডাকি তোমায় ঘুচাতে জালা যন্ত্রণা । 

দ্বাদশ গরিচ্ছ্ে 
্রাক্মসমাজের প্রভাবের হ্রাস ও হিন্দুধর্মের গুনরন্খালের সুচনা , 

১৮৭০ হইতে ১৮৭৯ পর্য্যস্ত 

১৮৭০ সালের শেষে কেশবচন্ত্র সেন মহাশয় ইংলগ হইতে ফিরিয়া! 
আসিলেন। আসিয়া নানাগ্রকার সদহুষ্ঠানের আয়োজন করিলেন। ভারত- 
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সংস্কার সভা নামে একটি সভা স্থাপন করিয়া তাহার অধীনে পাঁচ প্রকার' 
কাধ্যের আয়োজন করিলেন। (১ম) হ্বলভ সাহিত্য, (২) স্থরাপান নিবারণ, 

(৩য়) শ্রমজীবী-বিষ্যালয়, (রথ) স্ত্রীশিক্ষা, (৫ম) দাতব্য-বিতরণ। স্ুলভ- 
সাহিত্য বিভাগে “সুলভ সমাচার নামক এক পয়সা মূল্যের সাগ্াহিক সংবাদ- 
পত্র বাহির হইল; স্থরাঁপান নিবারণ বিভাগে “ম্ না গরল" নামে এক মাসিক 
পত্রিকা প্রকাশিত হইল) শ্রমজীবী-বিগ্যালয় বিভাগে শ্রমজীবীদিগের জন্ম 
নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত এবং তাহার কাধ্যভার তাহার অন্নুগত কার্যযদক্ষ এক 
প্রচারকের প্রতি অগিত হইল) স্ত্রীশিক্ষা বিভাগে বয়স্থা মহিলাঁদিগের জন্য এক 
বিদ্যালয় খোল! হইল; তাহাতে আমাদের অনেকের স্ত্রী ভগিনী প্রভৃতি বয়স্থা 
মহিলাগণ পাঠ করিতে লাগিলেন ;+ এবং আমরা কয়েকজন তাহার শিক্ষক 
হইলাম; দাতব্য বিভাগে এক মহাকার্যের অনুষ্ঠান হইল। তখন বেহাল 
প্রভৃতি কলিকাতার উপনগরবর্তী স্থানে ম্যালেরিয়া জরের বড় গ্রাছুর্ভাব দ্রেখা 
গিয়াছিল। কেশবচন্দ্রের ছ্বারা প্রেরিত হইয়া তাহার একজন অন্গত 
প্রচারক সপ্তাহের মধ্যে কয়দিন গিয়। ম্যালেরিয়া-পীড়িত দরিদ্র লোকদিগের 
চিকিৎসা ও তাহাদের মধ্যে উধধ বিতরণ করিতে লাগিলেন। এই প্রচারক 
খ্যাতনামা! বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী । গোস্বামী মহাশয় শাস্তিপুরের প্রসিদ্ধ অদ্বৈত 
ংশের সম্ভতান। যৌবনের প্রারস্তে ব্রাহ্মঘমাজের দিকে আকুষ্ট হন; এবং 

ব্রাহ্মধন্ম প্রচার কাধ্যে আপনাকে অর্পণ করেন। তিনি কলিকাত1 মেডিকেল 
কালেজে পড়িয়াছিলেন। তিনি প্রত্যুষে উঠিয়াই স্নান ও ঈশ্বরোপাসনা 
সারিয়! কিঞ্চিৎ জলযোগ পূর্বক, ওষধ ও পথ্যাদ্রি লইয়া, বেহালাতে গমন 
করিতেন ; এবং সেখানে ১০।১১ট] পত্যন্ত রোগী দেখিয়া এবং ওঁষধ বিতরণ 
করিয়া ১২টার সময় সহরে ফিরিতেন; ফিরিয়া আহার করিয়াই 
বযস্থাবিদ্যালয়ে গিয়! পাঠনা কার্যে নিযুক্ত হইতেন। সে সময়ে তাহার যে 
পরিশ্রম দেখিয়াছি গবর্ণমেন্টের কোনও উচ্চ বেতনভোগী কর্মচারীকে তত 
পরিশ্রম করিতে কখন দেখি নাই | সেই শ্রমে তার শরীর জন্মের মত ভগ্ন 
হইয়া গেল। তিনি পরে এক প্রকার ব্রাঙ্মলমাঁজ ত্যাগ করিয়াছিলেন বলিলে 
হয়) কিন্তু আমাদের সঙ্গে বাসকাঁলে যে নিঃস্বার্থ পরসেবা, যে সদচুষ্ঠানে 
একাগ্রমতি, যে ধন্মোৎসাহ দেখাইয়া! গিয়াছেন তাহ! চিরদিন আমাদের 
আদর্শন্বরূপ স্মৃতিতে মুদ্রিত রহিয়াছে । 

পুর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ সদনুষ্টানের মধ্যে “স্থল সমাচার বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
স্থলভ সমীচার, এদেশে সলভ ষংবাদপত্রের পথ প্রদর্শন করিল। এক পয়সা 

মূল্যের সংবাদপত্র যে বাহির হইতে পারে এবং বাহির হইলে যে তিষ্ঠিতে 
পারে, তাহ! কেহ অগ্রে জানিত না। 'হ্থুলভ' যখন বাহির হইল তখন 
চারিদিকে আলোচনা পড়িয়া! গেল। "সুলভ" একদিকে যেমন দেশের প্রচলিত 
ংবাদ দিতে লাগিল, অপরদিকে নীতিপুর্ণ প্রবন্ধের দ্বারা লোকচিত্তের সন্তাব 



বাশ পরিচ্ছদ. . ২৬৯ 

উদ্দীপন ও হাস্যরসোদ্দীপক গল্পাদি দ্বার আমোদম্পৃহা চরিতার্থ করিতে 
লাগিল। ছুঃখের বিষ্য় “হূলভ' কয়েক বৎসর পরে অন্তহিত হইয়া গেল। 

এই পাঁচ প্রকার সদনুষ্ঠান ব্যাতীত ভারতসংস্কার সভার অধীনে কেশবচন্্র 
সেন মহাশয় আরও কয়েক প্রকার কার্যে হস্তার্পন করিয়াছিলেন। হরনাথ 
বস্থ নামক ব্রাহ্মসমাজের একজন উৎসাহী সভ্যের প্রতিষ্ঠিত একটি স্কুল নিজ- 
হাতে লইয়া তাহার এলবার্ট স্কুল নাম দিয়া চালাইতে লাগিলেন। তৎপরে 
কালেজ ক্কোয়ারের উত্তরপার্খবর্ভী পুরাতন প্রেসিডেন্সি কালেজের ব্যবহৃত 
একটি বাড়ী ক্রয় করিয়া, তাহাতে এলবার্ট স্কুল স্থাপন করিলেন; এবং 
তাহার উপরের তালার বড় হলটি ট্রষ্টিগণের হস্তে দিয়া, এলবার্ট হল নাম 
দিয়া, সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য রাখিলেন। 

এতদ্যতীত এই সময়ে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের অনুষ্ঠিত আর একটি 
প্রধান কাধ্য ভারত আশ্রমের প্রতিষ্ঠ।। ১৮৭২ থ্রীষ্টাবে এ কারধ্যের স্ুত্রপাত 
হয়। কেশবচন্দ্র ইংলও বাসকালে ইংরাজজাতির গার্স্থযনীতি দেখিয়া অত্যন্ত 
মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি সর্বদা বলিতেন ইংরাঁজের 1012 বা গৃহ-পরিবারের 
হ্যায় জিনিসটি আর পৃথিবীতে নাই । বাস্তবিক ইংরাজ মধ্যবিত্ত ভদ্রগৃহ্থের 
গৃহের ধন্মভাব, স্থশুঙ্খলা, স্নিয়ম, মিতাচার, পরিচ্ছন্নতা, কাধ্যবিভাগ, 
নরনারীর স্বাধীন সম্মিলন, শিশু পালন প্রভৃতি সমুদয় অতীব প্রশংসনীয় এবং 
অঙ্গুকরণের যোগা। তিনি মনে করিলেন একটি আশ্রম স্থাপন করিয়! 
তকগুলি ব্রাহ্মপরিবারকে তাহাতে থাকিবার জন্য আমন্ত্রণ করিবেন; এবং 

তাহাদিগকে কিছুকাল স্থনিয়মে ও ধশ্মসাঁধনে নিযুক্ত রাখিয়া পারিবারিক ধর্ম্- 
জীবনে শিক্ষিত করিবেন । তৎপরে তাহার! সেই শিক্ষার ভাব লইয়! নান! 
স্থানে যাইবে ক্রমে ব্রাঙ্মপরিবার সকল ধর্মসীধন, শৃঙ্খলা ও হুনিয়ম বিষয়ে 
আদর্শ পরিবার হইবে। তাহার অভিপ্রায় অতি মহৎ ছিল। তাহার 
আহ্বানে আমর! অনেকে সপরিবারে ভারত-আশ্রমে গিয়া বাস করিয়াছিলাম। 

সেখানে একত্র উপাসনা, একত্র আহার, সময়ে পাঠ, সময়ে কার্য প্রভৃতির 
ব্যবস্থা হুইয়াছিল। ততদ্দারা আমরা আপনাদ্দিগকে বিশেষ উপকৃত বোঁধ 
করি। ছুঃখের বিষয় আশ্রমটি বহুদিন স্থায়ী হয় নাই) কয়েক বৎসর পরেই 
উঠিয়া যায় । 

আর এক কারণে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার কালটি বিশেষ ভাবে ম্মরণীয়। 
এই সময়ে ব্রাঙ্মপমাজে ও তদ্ধারা বঙ্গসমাজে স্ত্রী-স্বাধীনতার আন্দোলন ও চর্চা 
উপস্থিত হয়। ব্রাক্মসমাজের ভিতরে ভিতরে অনেক দিন হইতে এ চর্চা 
চলিতেছিল। ইহার কিছু পুর্বে পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর প্রদেশ হইতে একজন 
দৃঢ়চেতা, নিক, একা গ্রচিত্ত ও নারীহিতৈষী পুরুষ কলিকাঁতাতে আগমন 
করেন। তাহার নাম দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি আসিবার সময় 
তাহার প্রকাশিত “অবলাবান্ধব” নামক সাঞ্াহিক'পত্র সঙ্গে করিয়া আসেন? 



২৭. . বলামতমু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 

“অবলাবান্ধব” ইহার কয়েক বৎসর পুর্ব্বে ঢাকা হইতে প্রকাশিত হয় ) এবং 
নারীগণের শিক্ষা ও উন্নতি সম্বন্ধে অত্যগ্রসর দলের কাঁগজ বলিয়া পরিগণিত : 
হয়। কলিকাতাতে আসিয়। নৃতন নৃতন লেখকদিগের সাহায্যে অ বর 
শক্তি ব্রান্মনমাজ মধ্যে প্রবল হইয়া উঠে। ব্রাক্ধ যুবকযুবতীদ্দিগের মধ্যে 
অনেকে প্র ভান্বাপন্ন হইয়া উঠেন। এই ক্ষেত্রে হাইকোর্টের ভূতরূর্বব 
স্গ্রসিদ্ধ উকীল দুর্ীমোহন দাস মহাশয় ১৮৭০ সালে হাইকোর্টে ওকালতী 
করিবার জন্ত বরিশাল হইতে কলিকাতায় আমিলেন। তিনি আসিয়া গাঙ্গুলী 
মহাশয়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইলেন । ব্রাক্মদিগের উপাসনাস্থান যে ভারতবর্ষাঁয় 
ব্র্মমন্দির তাহাতে কেন মহিলাদ্িগের জন্য পর্দার বাহিরে বসিবার স্থান 

থাকিবে না, অগ্রসর যুবকদলের মধ্যে এই আলোচনা কিছুদিন চলিল। 
অবশেষে তাহীর! কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে আপনাদের অভিপ্রায় জানাইলেন। 
বলিলেন যে, তাহারা স্বীয় স্বীয় পরিবারের মহিলাদিগকে লইয়া পৃর্দীর বাহিরে 
প্রকাশ্তভাবে বসিতে ইচ্ছুক, এ বিষয়ে তাহাকে সম্মতি দিতে হইবে । আচার্য 
কেশবচন্দ্র মহা! সমস্যার মধ্যে পড়িয়া গেলেন। তাহার উপাসকমগ্ডলীর 
কতকগুলি লোক যেমন এই প্রার্থনা জানাইলেন, অপরদিকে প্রাচীন ভাবাপন্ন 
অনেক সভ্য তদ্দিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এই চচ্চা যখন 
চলিতেছে এমন সময়ে একদিন অগ্রসর দলের কতিপয় ব্যক্তি স্থীয় স্বীয় পত্বী ও 
কন্যাগণকে "লইয়া আসিয়া পর্দার বাহিরে সাধারণ উপাসকগণের মধ্যে 
বসিলেন। প্রাচীন ও নবীন উপাসকগণের মধ্যে মহাবিরোধ ও আন্দোলন 
উপস্থিত হইল। স্বয়ং কেশবচন্ত্র সেন মহাশয়ও এতদূর যাইতে প্রস্তত ছিলেন 
না। তিনি অগ্রসর দলকে এরূপ করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু তাহারা 
সেরূপ নিষেধ ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। বলিলেন_-“তীহারাও 

উপাসকম্গুলীর সভ্য, মন্দির নিশ্নীণ বিষয়ে তীহারাঁও সাহাধ্য করিয়াছেন, 
মন্দিরের মধ্যে যেখানে ইচ্ছ1 তাঁহাদের বসিবার অধিকার আছে ।” কিন্তৃসে 
আপত্তি শোন] হইল ন1। বারাস্তরে তাহার? মহিলাগণের সহিত উপস্থিত হইলে 
তাহাদিগকে বসিতে নিষেধ করা হইল । তখন তাহার! বিরক্ত হইয়! ভারত- 
বর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে আসা পরিত্যাগ করিলেন; এবং প্রসিদ্ধ ডাক্তার অন্নদাঁচরণ 
খান্তগির মহাশয়ের ভবনে এবং তৎপরে অন্য স্থানে একটি স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন 
করিলেন। এই সমাজের কাধ্য স্বতন্ত্রভীবে কিছুদিন চলিয়াছিল; তৎ্পরে 
কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ব্রহ্মমন্দিরে পর্দার বাহিবেমহিলাদিগের জন্য বসিবার 

আসন করিয়া দিলে, প্রতিবাদকারিগণ নিজেদের সমাজ তুলিয়া! দিয়া আবার 
ত্রহ্মমুন্দিরে ফিরিয়া আসিলেন । 

হ্বতন্ত্র সমাজটি উঠিয়া গেল বটে, কিন্তু স্ত্ীশিক্ষা। ও স্ত্রীজাঁতির উন্নতি-বিষয়ে 
প্রাচীন ও নীন ছুই দলের মধ্যে যে পার্থক্য ঘটিয়াছিল তাহা সম্পূর্ণ 
তিরোহিত হইল নাঁ। কেশবচন্দ্র ভারতাশ্রম ভবনে বয়স্থা বিষ্ভালয় স্থাপন 
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(করিয়! নারীকুলের শিক্ষার যে. আদর্শ অন্থপরণ উরি লাগিলেন তাহা 
'অগ্রসর দলের মনঃপুত হইল না । তীহারা নিজ নিজ পরিবারের কন্যাঁদিগকে 
সেবিগ্ভালয়ে দিলেন নাঁ। প্রধানতঃ দ্বারকানাগ গাছুলি মহাশয়ের উদ্োগে 
১৮৭৩ সালে “হিন্দুমহিলা-বিগ্যালয়” নামে একটি স্বতন্ত্র বিচ্যালয় স্থাপিত 

হইল। সেখানে গাঙ্গুলি মহাশয় শিক্ষকতা করিতে আরম্ভ করিলেন । 
এই বিবাদক্ষেত্রে অনুমান ১৮৭২ সালের শেষে একজন শিক্ষিত ইংরাজ রমণী 

আপ্িয়া উপস্থিত হইলেন । তিনি কুমারী এক্রয়েড। ইনি পরে বরিশালের 
মাজিষ্্রেট বেভেরিজ সাহেবের সহিত পরিণীত। হইয়াছিলেন। কুমারী এক্রয়েড 
ইংলগডের প্রসিদ্ধ গার্টন কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়! তদানীন্তন ইংলগের নারী- 
কুলের মধ্যে স্থুশিক্ষিতা রমণী ছিলেন । ভারতের নারীগণের শিক্ষার ছুরবস্থার্ 
কথা শুনিয়া, এদেশে আসিয়া, নাঁরীকুলের শিক্ষাবিধান বিষয়ে সাহাধ্য করিবার 
বাসন! তাহার নে উদিত হয়। তিনি আসিয়া পুর্ব আলাপস্থতরে স্ুগ্রসিদ্ধ 
বারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের ভবনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন ; এবং নব- 
প্রতিষ্ঠিত হিন্দুমহিলা বিগ্চালয়ের তত্বাবধায়িকা হইলেন । ওদিকে আনন্দমোহন 
বন্থ মহাশয় বারিষ্টারিতে উত্তীর্ণ হইয়া! ব্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি 
আসিয়া স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে ঘ্বারকানাথ গাঙ্গুলি ও দূর্গামোহন দাস প্রভৃতি 
বন্ধুগণের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। কয়েক বৎসর পরে কুমারী এক্রয়েড 
পরিণীতা হইয়া সহর পরিত্যগ করাতে হিন্দুমহিলা বিদ্যালয় রূপান্তরিত হইয়। 
“বঙ্গমহিল] বিগ্ভালয়” নাম ধারণ করিল ; এবং প্রধানতঃ আনন্দমোহন বস্থ ও 
দুর্গামোহন দাসের অর্থ সাহায্যে চলিতে লাগিল । ইহাই বঙ্গনারীর উচ্চশিক্ষার 
প্রথম আয়োজন । কয়েক বৎসর পরে এই বঙ্গমহিলা বিদ্যালয় বেখুন কালেজের 
সহিত সম্মিলিত হয়; এবং আন্দনমোহন বন, ছুর্ধামোহন দাস, মনোমোহন 
ঘোষ প্রভৃতি বেথুন স্কুল কমিটীতে স্থান প্রাঞ্চ হন; এবং নীরীগণকে 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের উন্নত শিক্ষা দিবার জন্য বেথুন স্কুলে কালেজ বিভাগ 
খোল! হয় । | 

এই সময়ে ব্রাঙ্ষদমাজের মধ্যে আর এক প্রকার আন্দোলন 
উপস্থিত হয়। অনেক যুবক সভ্য ব্রাক্ষপমাজের কাধ্যকলাপের যধ্যে 
নিয়মতন্্ প্রণালী স্থাপন করিবার জন্য প্রয়াপী হইলেন। কেশবচন্দ্র সেন 
মহাশয় নিয়মতন্্রপ্রণালীর বড় পক্ষ ছিলেন না। তিনি ইহাকে ভয়ের 
চক্ষে দেখিতেন; স্থতরাং একটা মতবিরোধ ও আন্দোলন উপস্থিত হইল। 
সভাসমিতিতে ও প্রকাশ্ঠ পত্রাদিতে আন্দোলন চলিল। অবশেষে নিয়মতন্তর- 
পক্ষীয়গণ “সমদর্শী” নামে এক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। তদবধি 
তাহাদের নাম “সমদর্শা দল হইল। . স্ত্ীস্বাধীনতা। পক্ষের অনেকে এ দলেও 
প্রবেশ করিলেন। এই আন্দোলনের চরম ফলে অবশেষে ব্রাঙ্মমমাজে ঘিতীয় 
গৃহবিচ্ছেদ্ ঘটে। 



গং 11... ক্লামতম্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 

কিন্তু যেজস্ভ এই কাল বিশেষভাবে স্মরণীয় তাহ! অন্তপ্রকার । কেশবচন্জ্ 
দেন মহাশয় বিলাত হইতে আসিয়া আর একটি কারে হস্তার্পণ করেন; 
যেজন্থ ব্রাহ্মদমাজ মধ্যে এবং তৎসঙ্গে হিন্দুসমাজ মধ্যেও ঘোর আন্দোলন 
উপস্থিত হয়; এবং যে আন্দোলনের ফলে বাহিরের লোকের মনে ত্রাঙ্গ- 
রা শক্তি হাস হইয়। হিন্দুধর্ষের পুনরুখানের তরঙ্গ উখিত হয়। তাহা 
এই-.. 

ইহা পুর্বরেই উক্ত হইয়াছে যে, ১৮৬১ সাল হইতে ব্রান্মদিগের মধ্যে সংস্কৃত 
পদ্ধতি অনুসারে বিবাহাদি অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। এতদর্থ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয় এক নব বিবাহ-পদ্ধতি প্রণয়ন করেন। তাহাতে হিন্দুবিবাহ- 
প্রণালীর সাকারোপাসনা ও হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠান পরিত্যক্ত হইয়াছিল; 
তত্তিন্ন আর সকল বিষয়েই উহ প্রাচীন পদ্ধতির অনুরূপ ছিল। 

যতদিন এক জাতীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছিল, 
ততদিন এ সংস্কৃত পদ্ধতির বৈধতা সঙ্থন্ধে প্রশ্থ উঠে নাই। কিন্তু ১৮৬৪ সাল 
হইতে বিভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে রিবাহ-সন্বদ্ধ স্থাপিত হইতে লাগিল; 
এবং ১৮৬৬ সাল হইতে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদল মহধি দেবেন্দ্রনাথের প্রণীত পদ্ধতি 
পরিবন্তিত করিয়া আপনাদের বিশ্বাস ও রুচির অন্গরূপ এক নূতন পদ্ধতি 
প্রণয়ন করিলেন। তখন হইতে এই বিচার উপস্থিত তইল ত্রান্ষনমাজের 
নবপ্রণীত পদ্ধতি আইন অনুসারে বৈধ কি না? কয়েক বৎসর এই বিচার 
চলার পর কেশবচন্দ্র আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণের মত নির্ধারণের জন্য, আদিসমাঁজের 
পদ্ধতি ও নিজেদের অবলম্থিত পদ্ধতি, উভয় পদ্ধতি তদানীন্তন এডভোকেট 
জেনারেলের হস্তে অর্পণ করিলেন। তিনি উভয় পদ্ধতিকেই আইনের চক্ষে 
অবৈধ বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। তখন আদি ব্রাঙ্গসমাজের সহিত 
উন্নতিশীল দলের ঘোর বাঁকৃযুদ্ধ উপস্থিত হইল। আদি ব্রাঙ্গসমীজ নবদ্ীপ, 
কাশী প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতগণের মত সংগ্রহ পুর্ধক দেখাইবার চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন যে, তাঁহাদের অবলম্থিত পদ্ধতি হিন্ৃশাস্ত্রান্থসারে বৈপ |  কেশবচন্ত্র 
সেন মৃহাঁশয় ও কতিপয় লক্বপ্রতিষ্ঠ সংস্কৃত-শাস্ত্জ্ঞ পণ্ডিতের মত সংগ্রহ করিয়া 
দেখাইলেন যে, উভয় সমাজের পদ্ধতিই শাস্ত্রানুসারে অবৈধ । 

ব্রাহ্মমাজের মধ্যেই এই "মতভেদ ও বিবাদ দেখিয়া গবর্ণমেন্ট 
্রাঙ্মম্যারেজ বিল নামে যে নূতন আইন প্রণয়ন করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন 
তাহা পরিত্যাগ করিলেন। এ্ী নাম পরিত্যাগ করিয়! “নেটিব ম্যারেজ বিল” 
নামে 'এক নৃতন আইন লিপিবদ্ধ করিবার সংকল্প করিলেন। কিন্ত 
হিন্দুসমাজের মুখপাত্র হিম্দুপেটি.যট প্রভৃতির ও দেশের অপরাপর গ্রদেশের 
পত্রিকাদির প্রতিবন্ধকতায় সে সংকল্পও পরিত্যাগ করিতে হইল। 

ওদিকে ফেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ১৮৭১ সালে আইনটিকে নামহীন রাখিয়া 
পরিবর্তিত আকারে যখন বিধিবদ্ধ করিয়া! লইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন, তখন 
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দুইটি গুরুতর প্রশ্ন উঠিল। প্রথম. এই নৃতন আইনে কণার বিবাহোপযুক্ত 
বয় কত রাখ! হইবে? দ্বিতীয়,এএই আইন কাহাদের জন্য বিধিবদ্ধ করা 
হইতেছে? প্রথম প্রশ্নের মীমাংসার জন্য কেশবচন্দ্র ভারতসংস্কার সভার 
সভাপতি রূপে দেশের নানা প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকগণের মত জিজ্ঞাসা 
করিলেন। তীহাঁদের অধিকাংশের মতে এদেশীয় বালিকাদের বিবাহোপযুক্ত 
বয়স ষোড়শ বর্ষের উপরে নির্দিষ্ট হইল। কেবল কলিকাতা! মেডিকেল 
কালেজের অন্ততম প্রোফেসার ডাক্তার চার্লস প্রভৃতি কেহ কেহ লিখিলেন যে, 
চতুর্দশ বর্ষকে সর্ববনিম্নতম বয়স মনে করা যাইতে পারে । তদনুসারে, ১৮৭২ 
সালের তিন আইন নামে যে আইন বিধিবদ্ধ হইল, তাহাতে চতুর্দশ বর্ষ 
বালিকাদিগের সর্ধনিষ্ন বিবাহোপযুক্ত বয়স বলিয়! নিদিষ্ট হইল । 

দ্বিতীয় প্রশ্নটির মীমাংসা গবর্ণমেন্ট এইরূপ করিলেন যে, এই নৃতন আইন 
তাহাদেরই জন্য বিধিবদ্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে যাহারা প্রচলিত হিন্দু, মুসলমান, 
খ্রীষ্টান, য়িন্দী প্রভৃতি কোনও ধর্মে বিশ্বাস করে না এবং এ সকল ধর্মের 
নির্দিষ্ট পদ্ধতি অচ্সারে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক । বাহিরের লোকের মনে এই 
কথা দ্াড়াইল যে, ব্রা্ষেরা বলিতেছে-“আমরা হিন্দু নই 1” আদি সমাজ 
এই কথার ঘোর প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন । উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলণ আপনাদের 
পক্ষসমর্থন করিয়া দেখাইতে লাগিলেন যে, তাহারা সামাজিক ভাবে হিন্দু 
হইলেও তাহাদের ধন্ম উদার, আধ্যাত্মিক ও সার্বজনীন একেশ্বর-বাদ; 
স্ৃতরাং তাহাকে ঠিক হিন্দুধন্ম বল! যায় না। 

এই আন্দোলন চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। নবগোপাল 
মিত্র মহাশয়ের জাতীয় সভা এবং শোভাবাজারের রাজা কমলকু্ণ বাহাছুর 
ও কালীকুষ্ণ বাহাছুরের প্রতিষ্ঠিত সনাতন ধন্মরক্ষিণী সভা! প্রধানরূপে ববাদ 
ক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। জাতীয় সভার উদ্যোগে “হিন্ৃধর্শের শ্রেষ্ঠতা” 
বিষয়ে এক বক্তৃতা দেওয়া হইল। আদিসমাঁজের সভাপতি ভক্তিভাজন 
রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয় সেই বক্তৃতা দিলেন এবং মহধি দেবেন্দ্রনাথ বন্তৃতাতে 
সভাপতির কার্ধ্য করিলেন। অচির কালের মধ্যে এ বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা 
এদেশের সর্বত্র ও অপরদেশেও ব্যাপ্ত হইয়া গেল। সনাতন ধর্মনরক্ষিণী সভার 
সভ্যগণ এবং তাহাদের সভাপতি রাজ! কালীকুষ্ণ দেব বাহাদুর এই বক্তৃতার 
দ্বারা! উৎসাহিত হইয়া, হিন্দুধর্মের ও হিন্দু আচারাদির শ্রেষ্ঠতা গ্রতিপাদন 
পুর্ববক স্থ্প্রসিদ্ধ মনোমোহন বস্থু প্রভৃতির দ্বারা বক্তৃতা দেওয়াইতে 
লাগিলেন | 

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী খেলতচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ভবনে সনাতন ধর্ম- 
রক্ষিণী সভার অধিবেশন হইত। এই সভা৷ কয়েক বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া 
প্রাচীনশাস্ত্রের ব্যাখ্যা, শাস্ত্রীয় সান্তবিক আচারের প্রতিষ্ঠা, হিন্দুভাবের 
পুনরুখান, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অভ্যর্থন!, প্রভৃতি. কার্ধ্য লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছিল। 



টা, রামত্থু লাহিড়ী ও-তৎফালীন বঙ্গসমাজ 

কিস্ত এই সময়েই ইহা! একটি প্রবল শক্তিরূপে ফাড়াইল। ছি! ছি! ত্রাক্গগণ 
আপনাদিগকে হিন্দু বলিতে চায় না, এই রব যেমন দেশে উঠিয়! গেল, তেমনি 
এই সভার উদ্যোগে হিন্দুধর্মের পুনরণ্খানের প্রয়াস বাড়িতে লাগিল। 

চিন্তা করিয়া! যতদূর অগ্ভব করিতে পারি এই সময় হইতেই দেশের 
লোকের মনের উপরে ব্রাহ্মদমাজের শক্তি অল্পে অল্পে হাস পাইতে লাগিল। 
আমরা অনুভব করিতে লাগিলাম কেশবচন্দ্র সেন আর পূর্বের সায় 
নব্যবঙ্গের অবিসম্বাদিত নেতা রহিলেন ন| ; এবং যুবকদলের তাহার দিকে আর 
সে প্রবল আকর্ষণ থাকিল না। ওদিকে ব্রাহ্ষসমাজের মধ্যেই তাহার বিরোধী 
দল দেখা দিল; তাহার বিবরণ অগ্রেই দিয়াছি। কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় 
যুবক দলের নেতৃত্ব এক প্রকার পরিত্যাগ করিয়া যোগ, ভক্তি, বৈরাগ্য 
প্রভৃতির সাধনার্থ কলিকাঁতাঁর সন্নিকটে এক উদ্চান ক্রয় করিয়া, কতিপয় 
অন্থগত শিষ্যসহ একান্তবাসী হইলেন ; স্বপপাকে আহার করিতে লাগিলেন; 
গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করতে লাগিলেন; এবং বৈরাগ্য প্রচারে রত হইলেন। 
'সমদর্শা” দল এই সকলের প্রতিবাদ করিয়া ছুঃখ করিতে লাগিলেন যে; যুবক 
দলের উপর হইতে ব্রাহ্মপমাজের শক্তি চলিয়া গেল । 

কিন্তু যুবক দল সম্পূর্ণ নেতৃহীন রহিল ন1। ছুই জন প্রতিভাশালী নেতা 
আসিয়া এই সময়ে বঙ্গের রঙ্গ-ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। ১৮৭৪ সালে এক 
দিকে আনন্দমোহন বস্থ বিলাত হইতে ফিরিলেন ; অপরদিকে সেই সময়েই 
বা! কিঞ্চিৎ পরেই ন্ুরেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কশ্ম হইতে অবস্থত হইয়] 
কলিকাতাতে আসিয়া! বসিলেন। ইহার! উভয়েই ছাত্রদলের মধ্যে কাধ্য 
আরম্ভ করিলেন। হাজার হাজার যুবক ইহাদের কথা শুনিবার জন্য ছুটিতে 
লাগিল; এবং হাজার হাঁজার হৃদয়ে উন্নতির আকাজ্জ! ও স্বদেশাম্ুরাগ প্রবল 
হইয়! উঠিল। যুবকদল যেন ব্রাহ্মলমাজের দ্রিকে পিঠ ফিরাইল এবং রাজনীতি 
ও জাতীয় উন্নতির দিকে মুখ ফিরাইল। মধ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ছাঁত্রসমাজ 
স্থাপিত হইয়া সেই গতিকে কিয়ংপরিমাণে নিয়মিত করিয়াছিল; কিন্তু 
আমার মনে হয়, যুবকদলের সে ভাব এখনও সম্পূর্ণ ঘুচে নাই । 

যখন ছাত্রদল এই সকল আন্দোলনে আন্দোলিত, তখন এক মহৎ 
কার্যের সূত্রপাত হইল। তাহা ভারতসন্ভার স্কাপন। তাহার ইতিবৃত্ত এই :-_ 
বারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের ভবন আনন্দমোহন বস্থ ও প্ুরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সম্মিলনের স্থান ছিল। সেখানে রাজনীতি বিষয়ে ইহাদের 
সর্ধদা! কথা বার্তী হইতত। সকলেই অনুভব করিতৈ লাগিলেন যে, বঙ্গদেশে 
মধ্যবিজ্ শ্রেণীর লোকদিগের রাজনীতির শিক্ষা ও আন্দোলনের উপযোগী 
কোনও সভা নাই। কথা বার্তা হইতে হইতে অবশেষে একটি রাজনৈতিক 
সভা স্থাপনের সংকল্প নকলের হৃদয়ে জাগিল। সেই সংকল্পের ফলস্বরূপ 
১৮৭৬ সালে ভারতদভা স্থাপিত হইল। বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিবৃতে 
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সে একটা স্মরণীয় দিন। যত দূর শ্মরণ হয়, সেদিন নুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
' মহাশয়ের একটি পুজের মৃত্যু হয়। তাহা সত্বেও তিনি সভাস্থলে আসিয়া 
ভারতসভ স্থাপনে সহায়ত করিলেন । আমান্দের অনেকের সহিত দ্বারকানাথ 
গাঙ্গুলি মহাশয় ভাবতসভাতে যোগ দিলেন; এবং পরে ইহার সহকারী 
সম্পাদকরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । 

আনন্দমোহন বন্থ ও স্ুরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীনে ভারতসভ। 
একটি মহৎকাঁজ করিতে লাগিলেন । কয়েকজন ভ্রমণকারী বক্তা নিষুক্ত 
করিয়া স্থানে স্থানে সভা করিয়া বক্তৃতা করাইতে লাগিলেন। এই ভ্রমণকারী 
বক্তাগণ সর্বত্র ভারতসভার দিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে 
লাগিলেন; ইহার অনুষ্ঠিত নানাপ্রকার কাধ্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে 
লাগিলেন; এবং রাজনীতির চচ্চার অভ্যাস যাহাদের ছিল নাঁ, সেই চর্চাতে 
তাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় 
এই সকল কার্যে বিশেষ উৎসাহী ও যত্রপর ছিলেন । 

১৮৭৮ সালে কুচবিহারের নাবালক রাজার সহিত কেশবচন্দ্র সেন 

মহোদয়ের অপ্রাপ্তবয়স্ক কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ত্রাঙ্মদিগের মধো মতভেদ 
ঘটিয়া, উন্নতিশীল ব্রান্ণগণ ছুই ভাগে বিভক্ত হন, প্রতিবাদ্কারী দল ১৮৭৮ 
সালের মে মাসে সাধারণ ব্রাহ্গমাজ নামে একটি স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করেন । 
এই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণী সভ্যগণের উৎসাহে ও উদ্যোগে সিটীস্কুল নামে 
একটি নৃতন স্কুল স্থাপিত হুয়। উহার অন্ুষ্ঠান-পত্র আনন্দমোহন বন্ধ, 
স্বরেন্্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও আমার নামে বাহির হয়। আনন্দমোহন বাবু 
তাহার পরামর্শ দাতা, স্থরেন্্র বাবু একজন শিক্ষক ও আমি প্রথম সেক্রেটারী 
থাকি। এই সিটাস্কুলের স্থাপন সে সময়কার একটি বিশেধ ঘটনা বলিয়া 
এসকল বিষয় উল্লেখ করিতেছি । সে সময়ে ইহা সকলের দুষ্টিকে আকর্ষণ 
করিয়াছিল। তখন আনন্দমোহন বন্থু ও স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাত্রদলের 
ও তাহাদের অভিভাবকদিগের এত প্রিয় পাত্র ছিলেন যে, স্কুল খুলিবামান্ত 
প্রথম মাসেই ছাত্র সংখ্যা এত হইল ষে, ব্যয় বাদে অর্থ উদ্ত্ত হইল। 

এ ১৮৭৯ সালেই সাধারণ ব্রাঙ্গসঘমাজের সভাগণ ছাত্রদিগের জন্য 
ছাত্রসমাজ নামে একটি সমাজ স্থাপন করিলেন । নব্প্রতিষ্ঠিত সিটীন্কুলের 
ভবনে প্রতি রবিবার প্রাতে তাহার অধিবেশন হইত | বিশ্ববিদ্যালয়ের 
অবলম্বিত শিক্ষা প্রণালী ধর্ম শিক্ষা বিহীন এই অভাবকে কিয় পরিমাণে 
দুর করা এ ছাত্র সমাজের উদ্দেশ ছিল। বহুসংখ্যক ছাত্র এই সমাঞ্জে যোগ 
দিল। আনন্দমোহন বস্থ মৃহাঁশয় ও আমি প্রর্ধানতঃ এই সমাজে উপদেশ 
দিতাম । ধর্শ-সংস্কীর, সমাজ সংস্কার, সাধারণ জ্ঞানোন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে 
উপদেশ হইত। মধ্যে মধ্যে আমরা ২০০। ৩০৯ ছাত্র লইয়া শিবপুরের 
কোম্পানির বাগান প্রভৃতি স্থানে যাইতাম এবং নানা প্রকার সদালোচনাতে 
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সমস্ত দ্দিন যাপন করিয়া আমিতাম | এই প্রকারে ছাত্র দলের মধ্যে কিছু 
দিনের জন্য নবোৎসাহছের সঞ্ার হইয়াছিল। ছাত্রপমাজ অগ্যাপি বর্তমান “ 
আছে। এ. 

এক্ষণে এই কালের মধ্যে পূর্বববঙ্গে কি প্রকার আন্দোলনের তরঙ্গ উঠিয়া 
ছিল তাহা কিঞ্চিৎ নির্দেশ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। দশম পরিচ্ছেদে 
বলিয়াছি যে, কেশবচন্র সেন মহাশয় তাহার বিলাত গমনের পুর্বে ১৮৬৯ 
সালের শেষ ভাগে ঢাকার ত্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ঢাকাতে গমন 
করেন। তৎপুর্ব চৈত্র মাসে তিনি দ্বিতীয়বার এঁ সহরে গিয়াছিলেন; এবং 
একমা কাল তথায় বাস করিয়৷ ব্রাহ্মধশ্শ প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু 
১৮৬৯ সালের শেষ ভাগে যে আবার গমন করেন তাহার ফল কিরূপ 

দাড়াইয়াছিল তাহা নির্দেশ করা হয় নাই। তাহার কিঞ্চিৎ বিবরণ 
স্ুপ্রসিদ্ধ কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় একস্থানে এই ভাবে দিয়াছেন :__- 

“স্বনাম-ধন্ কেশবচন্ত্র তাহার কতিপয় শিষ্যসহ ঢাকায় আগমন করিলেন? 

কেশব ইংরাজীতে ও তৎপরে বাঙ্গালায় বক্তৃতা করিলেন। তাহার বক্তৃত৷ 
শ্রবণ করিয়া! ঢাকায় সকল সম্প্রদায়ের লোক মোহিত ও বিন্মিত হইল। 

্রাহ্মধর্মের জয় পতাকা ঢাকার নগর সঙ্ধীর্তনে প্রথম উত্তোলিত হইল। 
যাহারা! কোন অংশেও ব্রাহ্ম নহে, তাহারাও নগর সঙ্কীর্তনে বহির্গত, খাষিবেশে 
স্থশোভিত, রিক্তপদ, কেশবচন্দ্রকে ধশ্ম পুরুষ মনে করিয়া নমস্কার করিল; 
এবং ত্রাঙ্মধশ্নকে একটা আশ্চর্য্য ও অতি পবিত্র বস্তু জ্ঞানে সম্মান করিতে 
শিখিল। 

“কিন্ত এই সময় হইতে ঢাকাস্থ ত্রাঙ্মসমাজের মৃত্তি পরিবস্তিত হইল। 
উহা! এখন আর ত্রন্মোপাসনার মন্দির মাত্র, এই ভাবে লোকের চক্ষে 
প্রতিভাত হইল ন]। ত্রান্ষগণ সমাজ-বদ্ধ হইয়া যথারীতি দীক্ষিত হইতে 
আরম্ভ করিলেন। এই উপলক্ষে পিতাপুত্রে বিচ্ছেদ, জাতিপাত, সমাজ 
ত্যাগ, দলারদলি আরস্ত হইল, দেশে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। বহু ব্রাহ্মণ 

যুবা উপবীত ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম হইলেন। তীহাদিগের মধ্যে নবকান্ত, 
নিশিকান্ত ও তদনুজ শীতলাকাস্তের নাম .বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য । 

তাহার তিন ভ্রাতাই ধনসম্পত্তিশ্লী সন্ত্রস্ত পিতার পুত্র। তীহার! যখন 
পৈতৃক বিষয় সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবার আশঙ্কাও অগ্রাহ্া করিয়। ব্রা্গধর্শ 
গ্রহণ করিলেন, তখন আরও বহু যুবা তাহাদ্িগের পথ লইল, তখন ঢাকার 
ব্রাঙ্গসমাজ হিন্দুসমাজ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িলশ” 

উক্ত মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় স্থপ্রসিদ্ধ কে. জি. গুপ্তের পিতা! কাঁলীনারায়ণ 
গুপ্ত সপুত্রে ও অপরাপর যুবক প্রভৃতি প্রায় ৪০ চল্িশজন লোক ব্রাক্ষধর্থে 
দীক্ষিত হইয়াছিলেন।. এক দিকে এই দ্ীক্ষার ফলম্বরূপ প্রাচীন সমাজের 
সহিত ব্রাক্মপমাজেন্রবিচ্ছেদ ঘটন! হইল বটে, কিন্তু অপরদিকে ব্রাক্ষদমাজে 
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নব প্রবিষ্ট যুবকগণ মহোত্ক্মাহে নানা বিভাগে কাধ্য আরম 
করিলেন । রর | 

কেবল তাহ! নহে । ১৮৭০ সালে কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় “গশুভসাধিনী” 
নামে এক সাথাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। তাহা লোকের চিত্ত 
বিনোদন ও শিক্ষা উভয়ের প্রধান উপায় স্বরূপ হইল। তৎপরে ঘোষজ 
মহাশয় সমাজসংস্কারে উৎসাহদানার্থ “সমাজ-শোধিনী* নামে একখানি গ্রস্থ 
প্রচার করেন। এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় এ গ্রন্থ পুর্বববঙ্গে সামাজিক 
আন্দোলনের বিশেষ সহায়ত। করিয়াছিল। 

তৎ্পরে কলিকাতাতে বঙ্কিমচন্দ্রের স্থুবিখ্যাত “বজদর্শন” প্রকাশিত 
হইলে, তাহার এক বৎসর পরে কালীপ্রসন্ন বাবু তীহার স্ুপ্রসিদ্ধ “বান্ধব”, 

নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। “বান্ধব” বঙ্গ সাহিত্যে পূর্ববঙ্গের 
খ্যাতি প্রতিগত্তি স্থদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিল। 

ব্রাহ্মমাজে নব প্রবিষ্ট যুবকগণের যে কাঁ্যতত্পরতার উল্লেখ অগ্রে 
করিয়াছি, তাহ এই কালের মধ্যে ঢাকাতে মহা আন্দোলন উপস্থিত করে। 

এই সকল কার্য্যে পুর্বোলিখিত নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কতিপয় যুবক 
প্রধান সারথিবূপে দণ্ডায়মান হইলেন। প্রথম এই সময়ে কিছুদিন 
“শ্তভসাধিনী” নামে ব্রাঙ্ঘদিগের একটি সভা ছিল। বোধ হয় তাহার 
ংশ্রবেই কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় তাহার “শুভসাধিনী” পত্রিক। বাহির করিয়। 

থাকিবেন। ১৮৭০ সাল হইতে নবকাস্ত চট্টোপাধ্যায় ও অভয় কুমার দাসের 
পুত্র প্রাণকুমীর দাঁস তাহার সম্পাদ্কতা ভার গ্রহণ করিয়া তাহাকে 
পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিলেন। এই সভার উদ্যোগে “অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা 
সভা” নামে একটি সভা স্থাপিত হইল। নবকাস্ত বাবুই তাহার সম্পাদক 
হইলেন। ইহারা অর্থসংগ্রহ করিয়। অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদিগের পাঠের 
ব্যবস্থা এবং পরীক্ষা ও পারিতোধিক প্রদানের ব্যবস্থা করিলেন। শুনিতে 
পাওয়া যায় এই বিষয়ে ইহাদের কৃতকাধ্যত। দেখিয়া গবর্ণমেন্টও নাকি ১৫০ 
টাক] সাহাযা দিয়াছিলেন। 

১৮৭৩ সালের ফাল্গুন মাসে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও তাহার ভ্রাতা 
নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে “বাল্য বিবাহ নিবারিণী সভা” নামে এক 
সভা স্থাপিত হইল । টঢাঁকা কালেজের অধ্যাপক সোমনাথ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয় এ সভার সভাপতি হইলেন । ইহাতেই প্রমাণ যে, এই সভা সকল 
শ্রেণীর উদ্বার-ভাবাপন্ন ব্যক্তিদিগকে লইয়াই স্থাপিত হইয়াছিল। * কিছু দিন 
পরে এই সভার সভ্যগণ “মহাপাপ বাল্যবিবাহ” নামে এক মাসিক পত্রিকা 
প্রকাশ করেন। নবকাস্ত বাবু এ পত্রের সম্পাদকত। ভার গ্রহণ করেন। 
এরূপ তাজা তাজ! মনের ভাব প্রকাশক, হৃদয় মনের তন্ময়তা-সচক পত্রিকা 
আমর] অল্লই পড়িয়াছি। তাহার ফল কোথায় যাইবে! দেখিতে দেখিতে 
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ঢাকার যুবকদ্লের, বিশেষতঃ ব্রাঙ্গদলের, মধ্যে মহোৎসাহের লক্ষণ সকল 
প্রকাশ পাইতে লাগিল । একদিকে ব্রাহ্মযুবকগণ জাতিভেদ বঙ্জন রর করিয়া, 
মুসলমানের সহিত আহাঁরাদি করিয়া, সমাজ হইতে বজঞ্জিত হইলেন) এবং 
ঘোর নির্যাতন সহা করিতে লাগিলেন; অপর দিকে আশ্রয্বগ্রহণাথিনী কুলীন 
কন্তাঁদিগকে ও হিন্দু বিধবাদিগকে আশ্রয় দিয়! ব্রা্গসমাজে আনিবার জন্য 
বদ্ধপরিকর হইলেন। তাহার এক একটি ঘটনা যেন কোনও অদ্ভুত 
উপন্তাসের এক এক পরিচ্ছেদের ন্যায়! এক একটি বিধবা! বা কুলীন 
কন্যা্দিগকে উদ্ধার করিতে গিয়া যুবকদিগের অনেকে প্রাণ পধ্যন্ত পণ করিতে 
লীগিলেন। একটি কুলীন কুমারীকে আসন্ন বহুবিবাহের বিপদ হইতে উদ্ধার 
করিয়া কলিকাতায় প্রেরণ করাতে, একজন যুবক, এ কন্যার অভিভাবকগণের 
প্রেবিত গুণ্ডার লগুড়াঘাতে মাথা ফাটিয়া, মৃত্যু শয্যায় শায়িত হইলেন। 
তথাপি তাহাদের উৎসাহের বিরাম হইল না। 

আর একটি পলায্নিতা ও আশ্রয়াধিনী কুলটার কন্তাকে আশ্রয় দেওয়াতে 
নবকান্ত চট্টোপাধায়কে আদালতে উপস্থিত হইতে হইল । সৌভাগ্য-ক্রমে 
ইংরাজ বিচারপতির বিচারে এ কন্তার অভিভাবকতা ভার তাহার মাতাঁর 
হস্ত হইতে লইয়া নবকান্ত বাবুর প্রতি অপ্রিত হইল। 

ন্বকান্ত চট্টোপাধ্যায় স্বদেশ-প্রেমিক মানুষ ছিলেন। নিজে ধনী ব্রাঙ্ষণ 
গৃহস্থের সন্তান হইয়াও যখন দারিক্যে পড়িলেন, তখন দরিদ্র ভত্রসস্তানদিগকে 
পথ দেখাইবার জন্য নিজে জুতার দোকান করিয়! জুতা বিক্রয় করিতে লাগি- 
লেন। তাহাতে প্রাচীন সমাজের অনেকে তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রাঙ্থ করিলেন না । তিনি জ্ঞানে বা 
পদ-সন্ভ্রমে পুর্ববঙ্গে অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন না; কিন্তু এই কালের মধ্যে 
ঢাকাতে যতগ্রকার সদনুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছিল, তিনি তাহার 
অধিকাংশের উদ্ভাবনকর্তী। তিনি সকল সদনুষ্ঠানের সহিত সংহ্যত ছিলেন 
বলিয়া তাহার সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত এখানে দেখিতেছি । ১২৫২ ইংরাজী 
১৮৪৬ সালের ১৪ই আশ্বিন বিক্রমপুরের অন্তর্গত পশ্চিমপাড়া গ্রামে তাহার 
জন্ম হয়। তিনি প্র গ্রামের স্ুপ্রসিদ্ধ ঢাকা জজ আদালতের উকীল 
কাশীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র। কাশীকাস্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় 
স্বধর্মান্থুরাগী ও ব্রা্দপমীজ-বিদ্বেষী মানুষ ছিলেন। ১৮৬৫ সালের শেষে 
কেশবচন্দ্র সেন যখন ঢাকাতে গমন করেন, ফ্খন তাহার প্রভাব হইতে 
যুবকদলকে বাঁচাইবার জন্য যে হিন্দুধ্রক্ষিণী সভ1 ও হিন্দুহিতৈষিণী পত্রিক! 
স্থাপিত হয় তিনি তাহার মূলে ছিলেন। তিনি ন্বধর্মানুরাগী মাহুষদিগকে 
একত্র করিয়া! এঁ নবধর্মকে বাধা দিবার জগ্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। কিন্তু 
কি বিচিত্র ঘটন1! হার পুত্রগণই ত্রাক্মসমাঙ্জের আশ্রয় গ্রহণ করিল! 
জ্যেষ্ঠ শ্যামাকাস্ত ব্যতীত আর তিন পুত্র নবকাস্ত, নিশিকাস্ত ও শীতলাকাস্ত 
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্রা্ঈসমাজের দিকে আকুষ্ট হইলেন। ইহাদের মধ্যে নবকান্তকেই নির্ধ্যাতন 
ও দ্ারিপ্র্ের তাড়না বিশেষভাবে সহ করিতে হইয়াছিল | | 

্রাহ্মধর্শের প্রতি তাহার অন্থরীগের সঞ্চার দেখিয়া পিতা কাশীকাস্ত উগ্র- 
মৃতি ধারণ করিলেন। এমন কি প্রহার পধ্যস্ত করিতে বিরত হন নাই। 
কিন্ত কিছুতেই নবকান্তকে নিরম্ত করিতে পাঁরিলেন ন|। 

তাহার পিতৃবিয়োগের পরে তাহার কঠোর সংগ্রাম উপস্থিত হইল । 

পিত! উইল করিয়া গেলেন, যে ছেলে স্বধর্মে না থাকিবে সে তাহার পরিত্যক্ত 
সম্পত্তি পাইবে ন]। তন্থসারে নবকাস্ত সর্ধপ্রকার পৈতৃক সম্পত্তি হইতে 
বঞ্চিত হইয়া অসম্পূর্ণ শিক্ষা লইয়া পরিবার প্রতিপালনের জন্য ঘোঁর সংগ্রামের 
মধ্যে পড়িলেন। তিনি প্রথমে ধামরাই নামক স্থানের স্বুলে শিক্ষকত কার্যে 
নিযুক্ত হন। পরে শ্রীনগর মাইনর স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাজ করেন। 
তাহার পরিব্ধরস্থ ব্যক্তিগণ বলেন যে, “স্কুলের সম্পাদক তাহাকে বিল সম্বন্ধে 
একট অঙসঙ্গত প্রস্তাবে সম্মত হইতে অন্ভুরোধ করায়, তিনি তৎক্ষণাৎ কার্ধ্য 
পরিত্যাগ করিষ1 ঢাকায় চলিয়া গেলেন” । ঢাকাতে আসিয়া তিনি প্রথমে 

পোঁগোস স্কুলে, তৎপরে জগন্নাথ কালেজে শিক্ষক রূপে প্রতিষ্টিত থাকেন । 

১৮৬৯ সালের শেষে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ঢাক ব্রাহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠ। 
উপলক্ষে ঢাকাতে গিয়। ৪০ জনকে ব্রাহ্গধ্খে দীক্ষিত করেন। তাহার মধ্যে 
নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় একজন ছিলেন। সে সময়ে ঢাকাতে কিরূপ আন্দোলন 
উঠিয়লাছিল, তাহা! অগ্রেই প্রদর্শন করিয়াছি । 

ইহার পরে নবকান্ত বাবু নানা সংকার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইতে লাগিলেন। তাহারও 
উল্লেখ করিয়াছি । তাহার ভবন আশ্রয়াখিনী হিন্দু বিধব1 ও কুলীন কন্ঠগণের 
আশ্রয়স্থান হইয়া উঠিল। তিনি কৌলীন্ত-প্রথা ভঞ্জন, বহু বিবাহ নিবারণ, স্থরাপান 
ও দুর্নীতি নিবারণ প্রভৃতি সকল গ্রকাঁর দেশহিতকর কাঁধ্যে অবিরাম পরিশ্রম 
করিতে লাগিলেন। এইরূপ নান। সদন্ুষ্ঠানে রত থাকিতে থাকিতে বাঙ্গাল! 
১১৩১ সালের ১৫ই আশ্বিন তাহার জন্মদিনে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। 

ব্রাঙ্মসদদাজ ও নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের কার্ধ্য ব্যতীত এই কালের মধ্যে 
রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কৌলীন্ত-প্রথ। নিবারণের চেষ্টাতে মানুষের মনকে 
উত্তেজিত রাখিয়াছিল, তাহ দশম পরিচ্ছেদে তাহার জীবন চরিতের মধ্যে 
উল্লেখ করিয়াছি । বিদ্যাসাগর মহাশয় যে রাজবিধির দ্বারা বহুবিবাহ 
নিবারণে প্রয়াপী হইয়াছিলেন, তাহার পশ্চাতে যে রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের 
প্রয়াস বহু পরিমাণে ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার 
সেই উদ্যমে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের সেরূপ সহায়তা পান নাই। রাঁসবিহারী 
অশিক্ষিত হইয়াও তাহার উৎসাহদাতা৷ হইয়াছিলেম বলিয়৷ তিনি শিক্ষিত 
ব্যক্তিদিগের প্রতি হাড়ে চটিয়া গিয়াছিলেন। “যাহা হউক পূর্ববঙ্গ হইতে 
বহুদিন সর্ধবিধ সামাজিক উন্নতির অনুকূল বাক্য শোনা যাইতেছে । 



_ ক্কামতঙগু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ 

অয়োদশ গরিচ্ট্ 
নব্যবঙ্গের তৃতীয় যুগের নেতৃবৃন্দ 

রাজনারায়ণ বন্ধু 

প্রকৃত পক্ষে রাজনারায়ণ বস্তু মহাশয় নব্যবজের তৃতীয় যুগের মানুষ 
নহেন। ১৮৫১ সালে তিনি মেদিনীপুর জেলা স্কুলের হেভ মাষ্টার হইয়া যান; 
এবং সেই সালেই তাহার প্রধান কাধ্য আরম্ভ হয়। সে দিক দিয়া দেখিলে 
তাহার কার্য্ের উল্লেখ অগ্রেই কর] উচিত ছিল । কিন্তু ১৮৭০ হইতে ১৮৭৯ 
সালের মধ্যে তাহার শক্তি বঙ্গসাহিত্যে ও বঙ্গদেশীয় জাতীয় চিস্তাতে প্রধান 

'স্ধপে অনুভূত হয়, এইজন্য এই কালের নেতৃবৃন্দের মধ্যে তাহার নাম উল্লেখ 
'করা যাইতেছে । তাহার জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই ₹_ * 

১৮২৬ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর দ্রিবসে, কলিকাঁতার গাচ ক্রোশ দক্ষিণ 
পুর্ব্বব্তী বোড়াল গ্রামে, প্রসিদ্ধ বন্থু বংশে, রাজনারায়ণ বস্থ মহীশয়ের জন্ম 
হয়। এই বোড়ালের বস্থুরা কলিকাতার আদিম অধিবাসী ছিলেন। 
ইংরাজেরা গোবিন্দপুরে যখন কেল্লা নিশ্নাণ করেন, তখন তত্রত্য বন্থ 
পরিবারকে বাহির সিমলাতে এওয়াছ্ি জমি দিয়! সেখান হইতে উঠাইয়া 
দেন। কালক্রমে রাজনারায়ণ বন্থর প্রপিতামহ শুকদেব বস, কলিকাতা 
হইতে উঠিয়া! গিয়া! বোড়ালে বাস করেন। ইহার পিতামহ রামন্ুন্বর বস্থ, 
দয়! দাক্ষিণ্য, সদাশয় তা গ্রভৃতির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। পিতা নন্দকিশোর, 
বন্ছ বংশের সর্ধজনপ্রশংসিত গুণসকলের অধিকারী হইয়াছিলেন; এবং 
তদুপরি মহাত্মা রাজা! রামমোহন রায়ের সশ্রবে আসিয়া ধর্মসন্বন্ধে উদ্বার 
ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি রামমোহন রায়ের একজন অনুগত শিষ্য 
ছিলেন; এবং কিছুদিন রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজ করিয়াছিলেন 
১৮৪৫ সালে তাহার মৃত্যু হয়। এরূপ কথিত আছে যে, মৃত্যু শয্যাতে শয়ান 
হইয়া তিনি রামমোহন রায়ের কৃত শঙ্কর-ভাস্তের অনুবাদ আনাইয়। পাঠ 
করাইয়াছিলেন ; এবং ইংল্ের ত্রি্টলনগরে গুকার জপিতে জপিতে যেমন 
রাজার মৃত্যু হইয়াছিল তেমনি গুকাঁর জপিতে জপিতে ইহারও মৃত্যু হয়। 

রাজনারায়ণ বস্থ মহাশয় এই পিতার সন্তান। বাল্যকালে . বোড়াল 
গ্রামেই গুরুমহাশয়ের পাঠশালে তাহার বিদ্যারুন্ত হয়। তখন কলিকাতার 
দক্ষিণ প্রদ্দেশস্থ অনেক গ্রামের পাঠশালে বর্ধমানের গুরু দেখা যাইত। এই 
গুরুরা আসিয়! ধনী গৃহস্থদের চণ্তীমণ্ডপে পাঠশালা খুলিতেন। একা গুরু 
ম্হাঁশয় খুঁটি ঠেশান দিয়। বেত্র হন্তে বসিতেন, সর্দীর ছেলের! তাঁর সহকারীর 
কাজ করিত ।.. নিম্ন শ্রেণীর বাঁলকদিগের শিক্ষার সাহায্য করিত; 
গুরুমহাশয়ের পয়সাঁদি আদায় করিয়া দিত; তাহার পাকাদিকার্যযের সাহায্য 
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করিত) পলাতক বালকদিগকে ধরিয়া আনিত ইত্যার্দি। এইরূপ পাঠশালে 
রাজনারায়ণ বস্থুর শিক্ষা আরস্ত হই'ল। 

পাঠশালে কিছুদিন শিক্ষা করার পর, সাত বৎসর বয়সের সময়, পিতা 
তাহাকে কলিকাতাণ্ডে আনিয়। আর এক শুরুর পাঠশীলে ভন্তি করিয়া 
দিলেন। সেখানে কিছু দিন থাকিয়া! বস্থজ মহাশয় বৌবাজারের শল্ভু মাষ্টারের 
স্কুলে ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করেন। সে সময়ে ইংরাজি শিক্ষিত 
ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকে নিজ নিজ পাঁড়ায় ছোট ছোট স্কুল খুলিয়। ছাত্র 
ংগ্রহ করিয়! পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। শস্ভু মাষ্টার তাহাদের মধ্যে 

একজন ছিলেন । এই শু মাষ্টারের স্কুলে রাজনারায়ণ বাবুর ইংরাজী শিক্ষা 
আরম্ভ হইল; কিন্তু তাহা অধিক দিন থাকিল না। অচির কালের মধ্যে 
তাহার পিতা তাহাকে মহাত্ম! হেয়ারের স্কুলে ভণ্তি করিয়া দিলেন । চতুর্দশ 
বর্ষ বয়স পধ্যন্ত তিনি সেখানে থাকেন। এই খানে থাকিতে থাকিতেই 
তাহার প্রতিভার লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। স্কুলের বালকগণ 
মিলিয়া এক সদালোচনা সভা স্থাপন করিল। তাহাতে রাজনারায়ণ বাবু 
একজন প্রধান উদ্যোগী হইলেন ; এবং তাহার এক অধিবেশনে 0৩0০ 
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অধিক আদরণীয় কি না-এই বিষয়ে এক বক্তৃতা পাঠ করিলেন। শুনিতে 
পাঁওয়! যায় সে দিনকার অধিবেশনে হেয়ার স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন; এবং 
তাহার বক্তৃতা শুনিয়া! অতিশয় গ্রীত হইয়াছিলেন। 

হেয়ার তীহাকে ফ্রী বালকরূপে হিন্দুকালেজে প্রেরণ করেন। এই হিন্দু 
কালেজ পরে প্রেসিডেন্সি কালেজরূপে পরিণত হইয়াছে । হিন্দু কালেজে গিষা 
তিনি একদিকে যেমন প্রতিভাশালী ও কৃতিত্বসম্পন্ন শিক্ষকদিগের হস্তে 
পড়িলেন, তেমনি অপর দিকে এরূপ সকল সমাধ্যায়ী বন্ধু পাইলেন, যাহাদের 
দৃষ্টান্ত ও সহবাসে তাহার জ্ঞানস্পৃহা উদ্দীপ্ত হইতে লাগিল। শিক্ষক- 
দিগের মধ্যে সাহিত্যের অধ্যাপক স্থপ্রসিদ্ধ ডি. এল. রিচার্ডসন ও গণিতাধ্যাপক 
মিষ্টার রীজের নাম প্রধানরূপে উল্লেখযোগ্য ৷ ভি. এল. রিচার্ডসনের বিবরণ 
অগ্রেই দেওয়! হইয়াছে । রীজ সাহেব এক সময়ে স্থবিখ্যাত নেপোলিয়ান 
বোনাপার্টির সৈচ্ঘ দলে সামান্ত একজন পদাতিক সৈনিক ছিলেন। তৎপরে 
নানা ঘটনা ও নানা অবস্থা অতিক্রম করিয়া অবশেষে হিন্দুকীলেজের 
গণিতাধ্যাপকের কার্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। গণিতে তাহার মত স্থপপ্ডিত 
লোক প্রায় দেখা যায় না। তাহার সংশ্রবে যে কোন ছাত্র একবার আসিয়াছে 
সেই তাহার গণিত-বিদ্া-পারদগিতা। দেখিয়া আশ্চর্ধ্যান্থিত হইয়াছে । কিন্ত 
রাজনারায়ণ বাবু চিরদিন গাণতকে ভরাইতেন ; সুতরাং বীজকে মের মত 
দেখিতেন। 

যাহা হউক এই সময় প্রতিভাশালী শিক্ষকের সংশ্রবে আসিয়া! তাহার 
৭৮ 
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চিত্তে জ্ঞানস্পৃহা উদ্দীপ্ত হইল। অপর দিকে মাইকেল মধুস্দন দত্ত, প্যারীচরণ 
সরকার, জ্ঞানেন্্রমৌহন ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, আনন্দকৃষ্ণজ বস্থ, জগদীশ 
নাথ রায়, ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি পরবর্তীকালপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিদিগকেসহাধ্যায়ী 
রূপে পাইয়া তাহার আত্মোন্নতির বাসনা প্রবল হইল। তাহার ফলস্বরূপ 
তিনি কালেজের ভাল ভাল পারিতোধষিক ও ছাত্রবৃত্তি প্রভৃতি পাইতে 
লাগিলেন । 

হিন্দুকীলেজে পাঁচ বৎসর পাঠ করিয়া তিনি ১৮৪৪ সাঁলে উত্তীর্ণ হইলেন। 
পর বৎসর তাহার পিতার দেহাস্ত 'হইল। ১৮৪৬ সালে তিনি দেবেন্দ্রনাথ 

হ্রাকুর মহাশয়ের ধারা আকৃষ্ট হইয়া ব্রাঙ্মদমাজে যোগ দিলেন; এবং 
উপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ করিয়া, তত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদন বিষয়ে, 
অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

১৮৪৮ সাল পর্যন্ত এ কার্য করিয়াছিলেন। তৎপরে ইংলগে দ্বারকানাথ 
ঠাকুর মহাশয়ের মৃত্যুর পর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বৈষয়িক অবস্থা মন্দ 
হইলে, উপনিষদ অন্বাদকের পদ উঠিয়া যাওয়াতে তাহাঁরও কর্ম গেল। 
তিনি প্রায় দেড় বৎসর কাঁল বসিয়া রহিলেন। পরে ১৮৪৯ সালে তিনি 
কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের দ্বিতীয় ইংরাজী শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন। 
এই সময়কার স্মরণীয় বিষয় একটি আছে। সংস্কৃত কালেজে যে তিনি কেবল 
ক্লাসের ছাত্রদিগকে ইংরাজী পড়াইতেন তাহা নহে, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 
দ্বারকানাথ বিচ্যাভুষণ, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রামগতি ন্তায়রত্ব প্রভৃতি 
পরবর্তী সময়-প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণও তাহার নিকট ইংরাজী পড়িতেন। এই 
স্থত্রে রাজনারায়ণ বাবুর সঙ্গে উহাদের আত্মীয়তা জন্মে । 

১৮৪৮ হইতে ১৮৫০ এই কালের মধ্যে ত্রা্ষসমীজের অবলদ্বিত ধর্ম 

বিশ্বাসে একটি স্থুমহৎ পরিবর্তন ঘটে ; তাহাতে রাজনারায়ণ বাবুর একটু হাত 
ছিল বলিয়া তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে ;_-সে পরিবর্তনটি এই । তৎপুর্বে 
ত্রা্মলমাজের সভ্যগণ বেদকে আপনাদের ধর্মবিশ্বাসের অভ্রান্ত ভিত্তি বলিয়া 

প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন। রাজনারায়ণ বাবুও সেইরূপ বিশ্বাম করিতেন; 
এবং প্রচার করিতেন । কিন্তু ডাক্তার ডফ প্রভৃতি শ্রীষ্টীয় প্রচারকগণের সহিত 

এই বিষয়ে বিচার উপস্থিত হইয়া তাহার ফল স্বরূপ ব্রাহ্মসমাজ মধ্যেও বিচার 
উপস্থিত হইল। কাশী হইতে চারিজন বেদজ্ঞ ছাত্র ফিরিয়া আসিলে এই 
বিচার আরও পাকিয়া উঠিল। রাজনারায়ণ বাবু যখন বেদে অভ্রান্ততাবাদ 
রক্ষা কর! কঠিন বলিয়া অনুভব করিলেন, তখন অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের 
সঙ্গে মিলিত হইয়া দেবেক্্রনাথ ঠাকুরের সহিত বিচার উপস্থিত করিলেন। 
তাহার ফল স্বরূপ বেদের অভ্রাস্ততাবাদ ব্রাহ্মঘমাজের অবলম্িত মত হইতে 
পরিত্যক্ত হইল; এবং মানবের ধশ্খ বিশ্বাসের ভিত্তি আত্ম-প্রত্যয়ের উপরে 
নিহিত হইল। 
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' ৮৮৫১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি মেদিনীপুর জেলা স্কুলের হেড মাষ্টার 
হইয়া যান। সেখানে তিনি ১৮৬৬ সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত ছিলেন । 
মেদ্রিনীপুরে গিয়া তাহার কাধ্যশক্তি অন্ভূত রূপে বিকাশ পাইল। তিনি 
দেশহিতকর নান। কার্যে ব্যাগুত হইয়া পড়িলেন। সভার পর সভা এইক্ধপে 
এত প্রকার সভা সমিতি করিতে লাগিলেন যে, একবার সেখানকার একজন 

ভদ্রলৌক তাহাকে বলিয়াছিলেন যে,আপনার সভার জ্বালাতে আমর! 
অস্থির; এইবার সভানিবারিণী সভা নামে একটা! সভা স্বাপন না করিলে আর 
চলিতেছে না। এ সভার সভ্যদিগের প্রধান কাজ হইবে, আপনাদের কোনও 

সভার সংবাদ পাইলেই লাঠি মোট! লহয়! উপস্থিত হওয়]। 
মেদিনীপুরে অবস্থান কালে রাজনারায়ণ বাবু প্রধানতঃ সাত প্রকার কার্য্ে 

হাত দিয়াছিলেন। 
(১ম) মেদিনীপুর জেলা স্কুলের উন্নতি সাধন । 
(২য়) মেদিনীপুর ব্রাঙ্গসমাজের পুনঃ স্থাপন । 
(৩য়) জাতীয়-গৌরব-সম্পাদনী সভা স্থাপন। 
(৪র্থ) শ্ুরাপান নিবারিণী সভা স্থাপন। 

(৫ম) বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন | 
(৬ষ্ঠ) ধন্দতত্ব দীপিকা গ্রন্থ প্রণয়ন । 
(৭ম) 19£61)02 ০৫ 13181000015] 8170 0: 0116 137917770 98009] 

নামক পুস্তিকা প্রণয়ন । 
ইহার গ্রত্যেক্টির জন্য তাহাকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল । 

প্রথমতঃ মেদ্রিনীপুর জেলা স্কুলে তাহার পুর্বে একজন ফিরিঙ্গী হেড মাষ্টার 
ছিলেন। তীহার অধিকার কালে স্কুলটির অবস্থা শোচনীয় হইয়া 
দাড়াইয়াছিল। কি শিক্ষক কি ছাত্র কাহারও মনে উন্নতির স্পৃহা দৃষ্ট হয় 

নাই। বস্থজ মহাশয় কার্য্ভার গ্রহণ করিয়াই স্কুলটির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি 
বিধানে আপনাকে নিয়োগ করিলেন । একদিকে শিক্ষকগণের সহিত প্রীতি 
ও শ্রদ্ধার সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে স্থীয় স্বীয় কাধ্যে উৎসাহিত করিয়া 
তুলিলেন; অপরদিকে উৎ্কষ্টতর শিক্ষাপ্রণালী প্রবপ্তিত করিয়া ছাত্রগণকে 
শিক্ষা-বিষয়ে মনোযোগী করিয়া তুলিলেন। তিনি তাহার আত্ম-জীবনচরিতে 
বলিয়াছেন যে, তিনি প্রথম প্রথম ছাঁত্রদিগকে শারীরিক শান্তি দিতেন) 
কিন্তু ত্বরায় সে পথ পরিত্যাগ করিলেন। দেখিলেন যে, শারীরিক শাস্তি 
অপেক্ষা প্রেমের বার! বালকদিগের হৃদয় আকর্ষণ করিলে অধিক কাঁজ করা 
যায়। সেইরূপে তিনি তাহাদিগকে আপনার দিকে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ 
ইইলেন। ইহার ফল আমর! পরবস্তী সময়ে দেখিয়াছি। অতি অল্প 
ছাত্রকেই গুরুর প্রতি এরূপ প্রীতি ও শ্রদ্ধা স্থাপন করিতে দেখিয়াছি । 

উত্তর কালে তাহার ছাত্রদিগের অনেকে কৃতী ও ষশস্বী হইয়া নান! বিভাগে 
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নানা কার্ষ্যে গিয়াছেন। প্রায় সকলেই মেদিনীপুরের ও রাজনারায়ণ বাবুর' 
স্বতি হৃদয়ে দৃঢ়মুদ্রিত করিয়া লইয়া গিয়াছেন। এই ছাত্রেরাই ;উত্তরকালে 
উদ্যোগী হইয়! তাঁহাদের গুরুভক্তির চিহ্নত্বরূপ মেদ্দিনীপুরে একটি আবাস 
বাটা নিন্মাণ করিয়! রাঁজনারায়ণ বাবুকে উপহার দিয়াছিলেন। 

তাহার দ্বিতীয় কার্য ত্রান্ষসমাজের পুনঃ স্থাপন1 কোন্নগর নিবাসী 
স্থপ্রসিদ্ধ শিবচন্দ্র দেব মহাশয় যখন মেদিনীপুরে ডিপুটা কালেক্টরের কাজ 
করেন, তখন তাহার উদ্যোগে সেথানে ব্রাঙ্গলমাজ প্রথম স্থাপিত হয়। কিন্ত 
শিবচন্দ্র বাবু কর্শস্থত্রে সে স্থান পরিত্যাগ করিলে কিছুদিন পরে সে সমাজ 

" উঠিয়া যায়। রাজনারায়ণ বাবু ১৮৫১ সালে মেদিনীপুরে পদার্পণ 
করিয়াই ১৮৫২ সালে সমাজের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন; এবং নিজেই তাহার 
উপাসনাদি কাধ্য করিতে প্রবৃত্ত হন। বলিতে গেলে এতৎসংক্রান্ত কার্ধযই 
স্তাহার জীবনের প্রধান কাধ্যরূপে গণ্য হইবার উপযুক্ত; এই সমাজের সংশ্রবে 
তিনি যে উপদেশাদি দ্রিতে লাগিলেন, তাহ] মুদ্রিত হইয়া দেশমধ্যে ব্রাঙ্গধর্শ 
প্রচারের পক্ষে বিশেষ সহায়ত) করিতে লাগিল। ইহ স্মরণীয় ঘটনা যে, 
তাহার মেদিনীপুরের উপদেশ পাঠ করিয়াই স্থপ্রসিদ্ধ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় 
ব্রাহ্ষমমাজের দিকে আকষ্ট হইয়াছিলেন। 

অচির কালের মধ্যে ব্রাগ্গধর্ম বিষয়ে মেদিনীপুর বঙ্গদেশের মধ্যে একটা 
প্রধান স্থান হইয়া উঠিল । বস্থজ মহাশয় কেবল মুখে ব্রাহ্মধর্থ প্রচার করিয়। 
সন্তষ্ঠ থাকিলেন না; কিন্ত ব্রাঙ্গধন্ম অনুসারে পারিবারিক অনুষ্ঠান করিতে 
অগ্রসর হইলেন। অনুমান ১৮৬৪ কি ১৮৬৫ সালে ত্রাক্ষধর্মের পদ্ধতি 
অন্থসারে কৃষ্ধন ঘোষ নামক একজন চিকিৎসা-ব্যবসায়ী যুবকের সহিত 
তাহার জোষ্ঠা কন্যার বিবাহ হইল । এতদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি ত্রাহ্মদমাজের অগ্রণীগণ মেদিনীপুরে 
গমন করিলেন ; এবং মেদিনীপুরস্থ সকল শ্রেণীর সন্্ান্তব্যক্তিগণ সমবেত 
হইলেন। সে অনুষ্ঠানের তরঙ্গ দেশের অপরাপর দুরবর্ভী স্থানেও অনুভূত 
হইল। 

কিন্ত ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজ সন্ধন্ধে রাঁজনারায়ণ বাবুর মেদিনীপুর বাস 
কালের প্রধান কাধ্য “ধর্মতত্বদীগিক।” নামক গ্রস্থ প্রণয়ন । এই গ্রন্থ তিনি 

১৮৫৩ সালে আরম্ভ করিয়া! ১৮৬৬ সালে শেষ করেন। বলিতে গেলে এই 
্রস্থ প্রণয়ন করিতে গিয়াই তিনি গুরুতর শিরঃগীড়! দ্বারা আক্রান্ত হইয়া 
জন্মের মৃত অসুস্থ হইলেন। এই গ্রন্থে যে প্রভূত গবেষণা ও চিন্তার পরিচয 
পাওয়া যায়, তাহ! দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। 

তৎপরে উল্লেখ যোগ্য বিষয় জাতীয়-গৌরব-সম্পাদনী সভ1। দেশীয় শিক্ষিত 
দলের মধ্যে জাতীয় ভাব উদ্দীপ্ত কর! এই স্ভীব উদ্দেষ্ঠ ছিল। এতৎসংশ্রবে 
তিনি ইংরাজীতে ”“& ৪০০1505 £0: 006 0:01000010 01178001781 £66110£ 
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পত্র বাহির করিয়াছিলেন । শুনিতে পাওয়া যায়, এ প্রস্তাবনা! পত্র পাঠ 
করিয়াই হিন্দুমেলার প্রপ্র্তক নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের মনে তাহার নিজের 

প্রতিষ্ঠিত জাতীয় সভা ও জাতীয় মেলা'র ভাব উদ্দিত হয়। এই জাতীয়-গৌরব- 
সম্পাদনী সভা সংক্রান্ত একটি কৌতুকজনক স্মরণীয় বিষয় আছে। লে সময়ে 
ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে উঠিতে বসিতে নড়িতে চড়িতে ইংরাজী ভাষা 
ব্যবহারের বাঁড়াবাঁড়ি দেখিয়া উক্ত সভার সভ্যগণ এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে, 
তাহারা পরস্পরের সহিত আলাপে বা চিঠি পত্রাদিতে ইংরাজীর পরিবর্তে বাঙ্গাল! 
ভাষা ব্যবহার করিবেন; পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে £০০৭ 7007)108 বা £০০৫ 

1121) এর পরিবর্তে “ন্থপ্রভাত” ও *শুভরজনী” বলিবেন; কথা বার্তা 
কহিবার সময় বাঙ্গালার সঙ্গে ইংরাজী মিশ্রিত করিবেন না; যদ্দি কেহ ভূল 
ক্রমে ওরূপ করেন, তবে প্রত্যেক ইংরাজী বাক্যের জন্য এক এক পয়সা 
জরিমানা দিতে হইবে । 

স্থরাপান-নিবারিণী সভার বিষয়ে এইটুকু স্মরণীয় যে, রাজনারায়ণ বাবুর 
প্রভাবে মেদিনীপুরের সম্ত্রান্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকে স্থরাপান ত্যাগ 
করিয়াছিলেন । সে জন্য নাকি তাহার প্রতি মাতালদিগের মহা আক্রোশ 

উপস্থিত হয়। এই মেদিনীপুর বাস কালে তীাহারই উদ্যোগে তাহার 
জ্যোষ্ঠতাত পুত্র হূর্গানারায়ণ এবং তীহার মধ্যম সহোদর মদনমোহন, 
বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের মতানসাঁরে বিধবা-বিবাহ করেন। 

১৮৬৬ সালের মার্চ মাসে অতিরিক্ত মানপিক শ্রম বশতঃ তাহার মাথা 
ঘুরুণি আরম্ত হইল। একদিন তিনি আর মাঁথ! লইয়া উঠিতে পারিলেন ন1। 
সেই শিরঃপীড়! উত্তরোত্তর বুদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে তিনি কর্ম হইতে 
অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন । অবস্থত হইয়া! প্রথমে কলিকাতাতে 
আসিয়া বাস করিলেন। তিনি কলিকাতাতে আসিয়। প্রতিষ্ঠিত হইব! মাত্র 

নব্য ও প্রাচীন ত্রাহ্মদল তাহাকে ঘিরিয়া লইল | শরীর একটু ভাল হইতে 
না হইতে তাহার আবার শ্রম আরম্ভ হইল। অতঃপর তিনি সাত প্রকার 
কার্যে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন :--(১ম) ব্রাহ্মলমাজে নরপুজ! নিবারণের প্রয়াস; 
(২য়) হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক বক্তৃতা; (৩য়) সে কাঁল এ কাল বিষয়ে বক্তৃতা; 
(ধর্থ) হিন্দ্ুকীলেজ ইউনিয়ান নামক শিক্ষিতদিগের সন্মিলনীর আয়োজন; 
(৫ম) বঙ্গভাবা ও বঙ্গ সাহিত্য বিষয়ে বক্তৃতা ; (৬ষ্ঠ) বুদ্ধ হিন্দুর আশা 
(ঞ1) ০01. [71005 7709০) নামক প্রবন্ধ প্রকাশ; (৭ম) সারধর্মবিষয়ে 

গ্রন্থ রচন]। 
ইহার সকলগুলিরই প্রভাব বঙ্গসমাজে অনুভূত হইয়াছিল ; এবং কোন 

কোনওটির শক্তি বহুদূর ব্যপ্ত হইয়াছিল। প্রথম, ১৮৬৮ সালে যখন কতিপয় 
অন্থগত শিষ্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের পদধারণ করিয়া ক্রন্দন ও প্রার্থনা 



২৮৬ রামতমু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 

করিতে আরম্ভ করেন এবং তন্নিবন্বন ব্রাক্ষদমাজের মধ্যেই নরপুজার 
আন্দোলন উপস্থিত হয়, তখন রাজনারায়ণ বস্থু মহাশয় স্বাস্থ্যলাভের উদ্দেশে 
উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বাস করিতেছিলেন। তাহার সমক্ষেই পুর্বেধ্তি প্রকার 
কোনও কোনও আচরণ ঘটে । তাহাতে তিনি (8151)1010 08000], 
401০6 ৪150 19610) নামে একখানি পুস্তিক1 প্রণয়ন করিয়! তাহার 

ব্াহ্মবন্ধুদিগকে সাবধান করেন; এবং ব্রাহ্মসমাঁজ মধ্যে নরপুজা নিবারণ 
করিতে প্রবৃত হন। 

কিন্তু এই কালের মধ্যে তাহার হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক বক্তৃতা 
লোকের দৃষ্টিকে যেরপ আকর্ষণ করিয়াছিল এবং যে তরঙ্গ তুলিয়াছিল 
এরূপ অল্প বক্তৃতার ভাগ্যে দেখা গিয়াছে । এ বক্তৃতা যে কারণে 

ও যে প্রকারে প্রদত্ত হয় তাহা অগ্রে কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়াছি । 
১৮৭১ সালে ১৩ নং কর্ণওয়াঁলিস স্্ ভবনে তদাশীস্তন ট্রেনিং 
একাডেমির গৃছে উহা প্রদত্ত হইয়াছিল । নবগোপাল মিন্রের জাতীয় 
সভা এ বক্তৃতা দেওয়াইবার বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী ছিল; এবং 
ভক্তিভীজন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির অধসন গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মপমীজের মধ্যে ব্রাঙ্গবিবাহ আইনের আন্দোলন 
উপস্থিত হওয়াতে এবং কেশববাঁবুর দ্লস্থ ব্রাঙ্গগণ তছুপলক্ষে তাহারা নিজে 
হিন্দ্ধন্ধ বিশ্বাসী নহেন বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে, আদি ব্রাঙ্গসমাজের সহিত 
তাহাদের বিবাদ উপস্থিত হয়। রাজনারায়ণ বাবুর বক্তৃতা সেই বিবাদের 
প্রতিধ্বনি মাত্র। কিন্তু এ বক্তৃতা এত চিন্তাপুর্ণ, স্থযুক্তি সঙ্গত ও জাতীয়- 
ভাব-পুর্ণ হইয়াছিল যে, বক্তৃতা হইবামাত্র চারিদিকে ধন্য ধন্য রব উঠিয়া গেল। 
আমার ্বর্গায় মাতুল দ্বারকানাথ বিগ্ভাভূষণ মহাশয় তাহার “সোম প্রকাশে” 
লিখিলেন যে, হিন্দুধন্ম নির্বাণোন্মুখ হইতেছিল রাজনারায়ণ বাবু তাহাকে 

রক্ষা করিলেন; সনাতন ধন্ম রক্ষিণী সভার সভাপতি কালীকষ্ণ দেব বাহাছুর 
তাহার অশেষ প্রশংসা করিয়া রাজনারায়ণ বাবুকে হিন্দুকুল-শিরোমণি 
বলিয়া! বরণ করিলেন; কেহ কেহ তীহাকে কলির ব্যাস বলিয়া সম্বোধন 
করিতে লাগিলেন; স্থদূর মান্রাজ হইতে ধন্য ধন্য রব আসিতে লাগিল; 
এবং ইংলণ্ডে টাইমস্ পত্রিকাতে" এ বক্তৃতার সারাংশ ও তাহার অশেষ 
প্রশংসা বাহির হইল। রাজানারায়ণ বাবু বঙ্গবাসীর চিত্তে অতি উচ্চ স্থান 
অধিকার করিলেন। কেশববাবুর পক্ষ হইয়ু আমরা কয়েকজন তদুত্তরে 
বক্তৃত৷ করিলাম, কিন্তু সে কথা যেন কাহারও কর্ণে পৌঁছিল না; বরং কেশব 
বাঝুর দলস্থ ব্রাঙ্গগণ অহিন্দু বলিয়া! হিন্দু-সমাঁজের অবজ্ঞার তলে পড়িলেন। 

১৮৭৫ সালে মহারাজা যতীন্দ্র মোহনের “এমারেন্ড বাউয়ার” নামক 
উদ্যানে হিন্দু কালেজ ইউনিয়ান নামে হিন্দু কালেজের ভূত-পূর্ধব ও তদানীন্তন 
ছাত্রদের এক সামাজিক সম্মিলন স্থাপিত হয়। রাজনারায়ণ বাবু তাহার 



পি 
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প্রধান উদ্ঠোগকর্তা ছিলেন। তিনি এ সভাতে “হিন্দু কালেজের ইতিবৃক্ত, 
বিষয়ে এক বক্তৃতা করেন, তাহা হইতে. আমর হিন্দুকালেজের প্রাচীন 
ইতিবৃত্তের অনেক কথা প্রাপ্ত হই। 

১৮৭৯ সালে তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া! দেওঘর নামক স্বাস্থাকর 
স্থানে গিয়া বাস করেন । সেখানে গিয়া বার্ধক্য ও শারীরিক দুর্বলতা সত্ত্বেও 
দেশের কল্যাণ চিন্তাতে বিমুখ হন নাই। এখাঁনে অবস্থিতি কালে তিনি 
“40010 [7110005 10072$”--একজন প্রাচীন হিন্দুর আশা” নাষে 

ইংরাঁজীতে একখানি পুন্তিক! প্রচার করেন। তাহাতে স্বদেশবাসিগণকে এক 
মহাহিন্দু-সমিতি গঠন করিতে অন্গরোধ করেন। গ্রন্থ অনেকের দৃষ্টিকে 
আকর্ষণ করে। বলিতে গেলে তাহাকে পরবর্তী কংগ্রেসের অথবা ম্হাধর্ম- 
মণ্ডল নামক সভার পূর্বাভাস বল! যাইতে পারে । তাহাতে যে স্বদেশ ও 
স্বজাতি প্রেমেন্র উদ্দীপন! দেখা যায় তাহা অতীব স্পৃহণীয়। 

ইহার পরে তিনি 'তাম্থলোপহার” নামে বাঙ্গালাতে একখানি ক্ষুত্রকায় 
পুন্তিকা প্রণয়ন করেন? এবং সর্বশেষে সারধন্মের লক্ষণ বিষয়ে ইংরাঁজীছে 
এক পুস্তিক1 প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকে দেখা যায় যে, তিনি ধশ্ম সম্বন্ধে 
অভিউচ্চ ও উদ্দার স্তান অধিকার করিয়াছিলেন । আর বস্তৃতঃ এই সময়ে 
তীহার নিকটে বসিলে একদিকে তাহার ঈশ্বরে প্রগাঢ় ভক্তি, অপরদিকে 
সর্ধবদেশীয় ও সর্বকালের সাধু ভক্তগণের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, দেখিয়া বিশ্বিত 
হইতে হইত। এক সময়ে তিনি ভারতীয় আধ্য খষিগণের বচন উদ্ধৃত 

করিয়! তাহাদের চরণে লুন্টিত হইতেছেন ; পরক্ষণেই হাফেজের বচনাঁবলি 
উদ্ধাত করিয়া ভক্তিতে গদগদ হইতেছেন ; আবার হয়ত তৎপরক্ষণেই 
মাঁদীম গেওর উক্তি সকল উদ্ধৃত করিয়! গ্রেমাশ্র বর্ষণ করিতেছেন । তাহাকে 
দেখিলে মনে হইত যেন তিনি ভক্তি-্ধাঁবনে ভূঙ্গের ন্যায়, ফুলে ফুলে মধুপান 
করাই তাহার প্রধান কাঁজ। 

এবূপ অবস্থাতে যাহা স্বাভাবিক তাহাই ঘটিয়াছিল। তিনি সকল 
শ্রেণীর, সকল সম্প্রদায়ের, মান্ুষের পুজিত হইয়াছিলেন। একবার দেওঘরে 
তাহাকে দেখিতে যাইতেছি, মধুপুরে গাড়ি থামিলে বৈদ্যনাথের পাণীরা 
উপস্থিত-_“মশাই কি বৈদ্ধনাথে যাবেন?” উত্তর--ইা! যাব | প্রশ্ন 
“আপনার পাণ্ডা কে?” উত্তর--“রাজনারায়ণ বন্থু |” পাণ্া হাসিয়া! বলিল-_ 
“ও ত আমাদের দোসর! বৈদ্যনাথ”, | তাহার শেষ পীড়ার সংবাদ পাইয়া গিয়া 
দেখি তাহার শুশ্রধার জন্য একজন শ্রীষ্টীয়ান বন্ধু নিযুক্ত আছেন ; এব একজন 
হিন্দু সন্ন্যাসী তাহাকে দেখিবার জন্য ও তাহার কাছে কয়েক দিন থাকিবার 
জন্য বৈচ্যনাথের নিকটস্থ তপো পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়াছেন। ইহা 
কিছুই আশ্চর্ধ্য নয় যে, তাহার সহাধ্যায়ী বন্ধু প্রসিদ্ধ ভূদেব মুখোপাধ্যায় 
একবার নিজের গলদেশ হইতে উপবীত লইয়! তাহার গলে দিয়া বলিয়াছিলেন, 



২৮৮ রামতন্থু লাহিড়ী ও তৎকালীন হঙ্গসমাজ 

“রাজনারায়ণ তুমিই প্রকৃত ব্রাঙ্ষণ, আমর1 তোমার তুলনায় কিছুই 
ন্হি ১ 

এইরূপে সর্বশ্রেণীর, সর্ব সম্প্রদায়ের, স্বজনের গ্রীতি ও শ্র্ধার্ প্রতিষ্ঠিত 
থাকিতে থাকিতে ১৮৭৯ সালে পক্ষাঘাত রোগে তিনি গতাস্থ হন। ইনি 
রামতন্ু লাহিড়ী মহাশয়ের একজন সম্মানিত বন্ধু ছিলেন । 

আনন্দ মোহন বন্ধ 
চরিত্রবান মানুষই একট] জাতির প্রধান সম্পত্তি। কোন্ দেশে কত ধন 

ধান্ত আছে, তাহা দিয়! সে দেশের মহত্বের বিচার নহে, কিন্তু সে দেশ কত 
চরিত্রবান, গুণী, জ্ঞানী, মানুষকে জন্ম দিয়াছে, সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতিতে কত 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, সদনুষ্ঠানে কত কৃতিত্ব লাভ করিয়াছে, এই সকলের 
দ্বারাই সেই ম্ৃহত্বের বিচার । 'বঙ্গদেশ যে নবাযভারতে গৌরব্মন্বিত হইয়াছে 
তাহা ইহার ধন ধান্তের জন্য কখনই নহে । যে দেশ রামমোহন রায়কে জন্ম 
দিয়াছে, যাহাতে উশ্বরচন্ত্র বিগ্ভাসাগরের ন্যায় মানুষ দেখ! দিয়াছে, যে দেশে 

দেবেন্ত্রনাথের খধিত্ব,র কেশবের বাগ্সিতা, রাজেন্দ্র লালের পাণ্ডিত্য, 
মহেন্দ্রের সত্যান্গরাগ, বঙ্ষিমের প্রতিভা, কৃষ্তদাসের কৃতিত্ব, আরও ছোট বড় 
কত কত ব্যক্তির মনুষ্যত্ব প্রকাশ পাইয়াছে, সে দেশ কি লোকচক্ষে বড় না 
হইয়া যায়! আনন্দ মোহন বন্ধু, শিক্ষা ও সাধুতাতে এই গৌরবান্বিত দলের 
একজন অগ্রণী ব্যক্তি ছিলেন। নব্যবঙ্গের তৃতীয় যুগের নেতৃবৃন্দের মধ্যে তিনি 
একজন প্রধান পুরুষ । স্বতরাং তাহার জীবন চরিত সংক্ষেপে বর্ণন করিতে 

যাইতেছি :-- 

আনন্দমোহন পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলাস্থিত জয়সিদ্ধি নামক গ্রামে 
১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্বে জন্ম গ্রহণ করেন। তীহার পিত্তার নাম পদ্মলোচন বন্থু। 
পল্মলোচন ময়মনসিংহ নগরে শেরেস্তাদারী কাজ করিতেন ; এবং পদে ও 
সম্্রমে বড় লোক ছিলেন। হর মোহন ও মোহিনী মোহন নামে পদ্মলোচন 
বন্থ মহাশয়ের আর ছুই পুত্র ছিলেন ? হরমোহন সর্বজোষ্ঠ এবং মোহিনী 
মোহন সর্ব-কনিষ্ঠ, আনন্দমোহন দ্বিতীয় । 

আনন্মমোহনের পঠদ্বশাতেই' তাহার পিতৃবিয়োগ হয়। তখন তাহার 
বিধবা মাতা উমাকিশোরীর প্রতি তিন পুত্রের রক্ষা ও শিক্ষা! গ্রভৃতির ভার 
পড়ে। তিনি সে ভার সমুচিতরূপেই বহন করিয়াছিলেন । সেই ধর্মপরায়ণ। 
নারীর একদিকে যেমন সন্তানদ্বিগের প্রতি প্রগাঢ বাৎসল্য ছিল, অপর দিকে 
তেমনি তাহাদের চরিত্রের প্রতি প্রথর দৃষ্টি এবং শাসনশক্তিও প্রচুর ছিল। 
ফলতঃ এই সময় হইতে তিনি কিরূপে একদিকে দক্ষতার সহিত আপনার 
বিষয় সম্পত্তি রক্ষা! করিতে লাগিলেন এবং অপর দিকে সম্তানগণের রক্ষা ও 
শিক্ষাদির ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন, তাহা যখন শ্রবণ করা যায় তখন 
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বিল্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। মনে হয় এই সকল রমণী যদি সমূচিত শিক্ষা ও 
কাধ্য করিবার স্থবিধা লাভ করিতেন তাহ! হইলে স্বীয় স্বীয় প্রদেশে এক 
একটি শক্তির উত্য্প স্বরূপ হইয়া দেশের কি মহোপকারই সাধন করিতে 
পারিতেন। 

ধশ্ম-পরায়ণতা1! আনন্মোহনের মাতার চরিত্রের প্রধান লক্ষণ ছিল। 

তাহার দৃষ্টান্তত্বরূপ দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে । তাহার 
পতির মৃত্যুর পর তিনি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর জীবিত ছিলেন। এই দীর্ঘকালের 
মধ্যে তিনি তাহার পতির ম্ৃতিকে হৃদয়ের অতি উচ্চ স্থানে ধারণ 
করিয়াছিলেন। সামান্য কথোপকথনে যদ্দি কেহ তাহার স্বগীয় পতির নাম 
উচ্চারণ করিত, উমাকিশোরী তৎক্ষণাৎ বক্তাকে ক্ষণকাল স্তব্ধ হইতে 
বলিতেন। দুই কর জোর করিয়া নিজ শিরে ধারণ করিতেন 7 এবং উদ্দেশে 
স্বীয় কর্তাকে প্রণাম করিয়া তৎ্পরে অবশিষ্ট কথা শুনিতে প্রবৃত্ত হইতেন । 
এরূপ অসামান্ত পতিভক্তি কয়জন স্ত্রীলোকে দেখিতে পাওয়া যায়! তৎপরে 
তীহার বংশধরদিগের মুখে শুনিয়াছি, তার সাধুভক্তি এমনি প্রবল ছিল ষে, 
তিনি গাড়ি করিয়া পথে যাইবার সমঘ় যদি শুনিতে পাইতেন ষে, পথপার্ে 
একজন মুসলমান পীরের গোর রহিয়াছে, তাহা হইলে কখনই তাহার সম্মুখ 
দিয়া গাড়ি হীকাইয়। যাইতেন না, গাঁড়ি হইতে অবতরণ করিয়া গলবস্ত্রে সেই 
গোর প্রদক্ষিণ পূর্বক অপর দিকে গিয়া গাড়িতে উঠিতেন। সঙ্গের বালক 
বালিকারা হাসিয়া বলিত “ঠাকুর মা ওকি, ওষে মুসলমান পীর, তুমি যে হিন্দুর 
মেয়ে” তখন তিনি বলিতেন_-“সাধুর আবার হিন্দু মুসলমান কি রে”? 
আমরা শ্বচক্ষে দেখিয়াছি তাহার তিন পুত্রই এই সাধুভক্তি ও উদারতা 
প্রচুর পরিমাণে লাভ করিয়াছিলেন। আর একটি ঘটন। আমাদের স্থৃতিতে 
মুদ্রিত রহিয়াছে । একবার “সার জন লরেন্স” নামক এক জাহাজে অনেক 
গুলি জগন্নাথের ধাত্রী পুরীতে যাইতেছিল। বঙ্গোপসাগরের মুখে ঝড় হইয়৷ 
এ জাহাজ জলমগ্ন হয়। সেই জাহাজে বস্থুজ মহাশয়ের মাতার যাইবার কথা! 
ছিল, কোনও প্রতিবন্ধক বশতঃ যাওয়া হয় নাই। তাহার পৌত্র পৌত্রীর! 
যখন গিয়। তীহাঁকে এই সংবাদ দ্রিল, বলিতে লাগিল-_-“ঠাকুর মা) ভাগ্যে 
তুমি সে জাহাজে যাও নাই, জাহাজ ডুবে এত লোক মরেছে ।” তখন সেই 
বাদ শুনিয়া আনন্দ না করিয়া উমাকিশোরী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন-_ 

“হায় না জানি আমার পুর্বজন্মের কি পাপই আছে ! আমি কেন সে জাহাজে 
থাকিলাম না? জগন্নাথের পথে যাদের প্রাণ যায় তার। ত ধন্য |, 

বলিতে গেলে শৈশব হইতেই আনন্দমোহন এই সাধুভক্তি ও ধর্ষনিষ্টার 
ৃষ্টাস্ত প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। কোনও সৎ বিষয়ে প্রসঙ্গ হইলেই 
পিপীলিক! যেরূপ মধুবিন্দুর দিকে আকৃষ্ট হয়, তেমনি তিনি সেই দিকে আকৃষ্ট 
হইতেন; এবং ধর্দের বিধিব্যবস্থা সকল পুঙ্থা ্পুজঙ্ঘরূপে পালন করিতেন । 



খ্ঃ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 

যেমন একদিকে ধর্মানুরাগ তেমনি অপর দিকে আশ্চর্য্য প্রতিভা । পাঠে 
অত্যল্প বালকেরই এ প্রকার অভিনিবেশ দেখা যাইত । তাহার বয়ঃক্রম যখন 
নয় বৎসরের অধিক হইবে ন1 তখন তিনি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয় 
চাঁরি টাক" বৃত্তি পাইলেন ; পাইয়! ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে ইংরাজী পড়িতে 
আরম্ভ করিলেন। ১৮৬২ সালে প্রবেশিক] পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি 
তৎকালীন প্রথম শ্রেণীর ১৮ টাঁকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। শুনিয়াছি ইহার কিছুদিন 
পুর্বেই তাহার পিতৃবিয়োগ হয়; সেজন্য গোলমালে তাহার পরীক্ষার পুর্বে 
তিন মাঁস গড়া হয় নাই; তথাপি এই উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন । 
এই সময়ে বাঁ ইহার কিছু পরে প্রসিদ্ধ ডেপুটী মাজিষ্রেট ভগবানচন্দ্র বন্ধ 
মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ কন্ত। স্বর্ণপ্রভার সহিত তাহার বিবাহ হয়। | 

' প্রবেশিকা পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতার প্রেসিডেম্সি 
কালেজে আসেন; এবং এখানে এল-এ. বি-এ. এম-এ. গ্ভৃতি সমুদয় 
পরীক্ষাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্থান অধিকার করিতে থাকেন এবং সর্বশেষ্ঠ 
বৃত্তি ও পারিতোধিকাদি লাভ করেন। এই সময়ে তাহার অঙ্কশান্ত্রে 
পারদণিতার খ্যাতি সর্বত্র ব্যাপ্ত হয় । 

ময়মনসিংহে থাকিতে তিনি ব্রাহ্ষসমাজের নাম শুনিয়াছিলেন এবং 
ব্রাহ্মদিগের সশ্রবে আসিয়াছিলেন। কলিকাতাতে আসিয়া অপরাপর 

যুবকের ন্যায় তিনিও কেশবচন্জেের দ্বারা ব্রাহ্গদমাজের দিকে আকৃষ্ট হন? 
এবং ১৮৬৯ সালে যখন ভারতবধীয় ব্রাক্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়, তখন অপর 
কতিপয় বন্ধুর সহিত ব্রাঙ্গধন্মে- দীক্ষিত হন। 

কাঁলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়াই তিনি এঞ্িনিয়ারিং কালেজে অঙ্কশাস্ত্রের 
প্রোফেসারের কম্ম পান। এই কন্ম করিতে করিতে তিনি রায়টাঁদ প্রেমটাদ 
বৃত্তি লাভ করেন ; এবং সেই বৃত্তির টাকা বুথ! ব্যবহার না করিয়া ইংলগুগমনে 
ও নিজ শিক্ষার উন্নতিবিধানে নিয়োগ করিবার জগ্ কৃতসংকল্প হন। 

১৮৭০ সালে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় যখন বিলাতযাত্রী করেন, তখন 

আনন্দমোহন তীহার সমভিব্যাহারী হন। ১৮৭৪ পর্য্যস্ত ইংলগ্ডে থাকিয়া 
তিনি কেন্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং তথাকাঁর সর্বোচ্চ র্যাঙ্গলার 
উপাধি লাভ করেন। সেখানে বাসকাঁলে তিনি যে কেবল বিশ্ববিদ্ভাঁলয়ের 
শিক্ষা লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন তাহা! নহে । ভলষিয়ার দলে প্রবেশ করিয়া 
যুদ্ধবিদ্া শিক্ষা করিতেন; ভারতহিতৈষী ফস প্রভৃতির সহিত মিলিয়া 
ভারতীয় রাজনীতির আলোচন। করিতেন; সভানমিতিতে রাঁজনীতি বিষয়ে 

বক্তৃতাঁ্দি করিতেন । স্থুরাপাননিবারিণী সভার সহিত যোগ দিয়া স্থরাপানের 
বিরুদ্ধে সসর ঘোষণ1 করিতেন; এবং সর্ধপ্রকারে আপনার হৃদয় মনের 
উন্নতিবিধানে নিযুক্ত থাকিতেন। 

১৮৭৪ সালে তিনি বারিষ্টারি পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া দেশে ফিরিলেন । 



ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ২৯১ 

ফিরিয়! দেখেন, ত্রাহ্মমমাজে আবার সমর-ছুন্দুভি বাজিতেছে। ্্াবীনতার 
আন্দোলন ও সমাজের কাধ্যে নিয়মতন্ত্প্রণালী স্থাপনের আন্দোলন উঠিয়াছে। 
কিন্ত ওদিকে যুবকদলের উপরে ব্রাহ্মদমাজের শক্তি হ্রাস হইতেছে । কেশবচন্্র 

সেন মহাশয় যুবকদলের নেতৃত্ব হইতে অবচ্ছত হইয়া যোগ, ভক্তি, বৈরাগ্য 
প্রভৃতি লইয়! একান্তে সরিয়া! পড়িতেছেন। বস্থুজ মহাশয় এই অবস্থাতে 
প্রথমে ছাত্রদলকে লইয়া! কাধ্য আরস্তভ করিলেন। ছান্রদিগের জন্ত একটি 
সভা স্থাপন করিয়া বিবিধপ্রকারে তাহাদের উন্নতিবিধানে নিযুক্ত হইলেন। 
অপরদিকে ব্রাহ্মদমাজের স্ত্রীস্বাধীনতা-পক্ষীয় ও নিয়মতন্ত্র-পক্ষীয় ব্যক্তিগণের 
সহিত মিলিত হইয়! উক্ত উভয় বিষয়ে সাহাধ্য করিতে লাগিলেন। তাহার 
ও স্বর্গীয় ছুর্গামোহন দাসের সাহায্যে জ্ীস্বাধীনতাপক্ষীয়গণের পুর্ব প্রতিষ্ঠিত 
ভারতমহিলা-বিছ্যালয় পরিবর্তিত হইয়! বঙ্গমহিলা-বিদ্ভালয় নাম ধারণ করিল, 
এবং মহিলাগ্নণের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হইল। এই বঙ্গমহিল। 
বিষ্তালয় পরে বেখুন স্কুলের সহিত মিলিত হইয়! বেখুন কালেজ রূপে পরিণত হয়। 

এই ক্ষেত্রে স্থুরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রাজকাঁধ্য হইতে অবসর 
পাইয়া কলিকাতাতে আঁসিলেন ; এবং আনন্মমোহনের সহিত মিলিত হয়া 
রাজনীতি চট্চাতে নিমগ্ন হইলেন । সেই চচ্চার ফলস্বরূপ ১৮৭৬ সালে 
ভারত-সভা (73197) 4১550০19010)... স্থাপিত্র.. হইল।. আনন্দমোহন 
তাহার প্রথম সেক্রেটারি হইলেন ; এবং বহুদিন সেক্রেটারি ছিলেন। 

ব্রাঙ্গসমাজে স্ত্রীন্বাধীনতার আন্দোলন ও নিয়মতন্ত্রপ্রণালী স্থাপনের 
আন্দোলন পাকিয়। উঠিতে না উঠিতে ১৮৭৮ সালের মার্চ মাসে স্বপ্রসিদ্ধ 
কুচবিহার বিবাহের আন্দোলন উঠিয়া! গেল এবং উন্নতিশীল ব্রাহ্মদল ভাক্গিয়া 
ছুইভাগ হইয়া গেল। স্ত্রীস্বাধীনতার দল, নিয়মতন্ত্রের দল ও কুচবিহাঁর 
বিবাহের প্রতিবাদকারী দল, তিন দল মিলিত হইয়। সাধারণ ত্রাহ্মদমাজ নামে 
এক নৃতন সমাজ স্থাপন করিলেন । 

ধাহার1 সাধারণ ব্রাঙ্ষসমাজ স্থাপন করিলেন, তাহারা আনন্মমোহনকে 

সারথি করিয়! কার্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনিই ইহার প্রথম সভাপতি 
হইলেন। তৎ্পরে ইহার কার্যে তাহার ষে প্রকার অবিশ্রীন্ত মনোযোগ ও 
অক্লান্ত পরিশ্রম দেখা গেল তাহা ম্মরণ করিলে আশ্চ্য্যান্বিত হইতে হয়। 
মানুষে কি এত খাটিতে পারে? ইহার কাধ্যপ্রণালী বিষয়ে চিন্তা ও বিচার 
করিতে করিতে এক এক দ্দিন রাত্রি দুইটা বাজিয়া৷ যাইত, আমরা আর 
বসিতে পারিতাম না, কিন্ত আনন্দমমোহনের শ্রান্তি ক্লান্তি ছিল ন1) আমরা 
দেখিতাম ইহার কাধ্যে আত্মসমর্পণ করিয়া তিনি আপনার বারিষ্টাররি ও 
ধনাগমের কথা ভুলিয়া যাইতেছেন। তাহা ন! হইলে তাহার বিদ্যাবুদ্ধি দিয়! 
বিচার করিলে, ইহা নিশ্চিত বলা যায় যে, তিনি বারিষ্টারি দ্বারা দেশের 
ধনীদিগের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি হইতে পারিতেন। 
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ইহার পরে শিক্ষ। বিভাগে তাহার কার্য আরম্ভ হইল। ১৮৭৭ সালে 
কলিকাতা বিশ্ববি্যালয় তাহাকে সেনেটের একজন ফেলোরপে বরণ 
করিলেন। ১৮৭৮ সালে তিনি সেনেট হইতে সিপ্ডিকেটে গেলেন |? সিপ্ডি- 
কেটের মেম্বররূপে দেশের শিক্ষানীতি গঠন বিষয়ে সহায়তা করিয়া তিনি 
সন্তষ্ট থাকিলেন না। ১৮৭৯ সালে শ্রীযুক্ত স্থরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কতিপয় 
্রাহ্মবন্ধুর সহিত মিলিয়! তিনি স্টীস্কুল নামে একটি স্কুল স্থাপন করিলেন। 

ঁ স্কুল ক্রমে সহরের একটি প্রধান কালেজরূপে পরিগণিত হইয়াছে । বন্থুজ 
মহাশয় মৃত্যুর পুর্ববকাঁল পধ্যন্ত এ কালেজের তত্বাবধান করিয়াছেন। 
ইহার কাধ্যে তাহার অবিশ্রান্ত মনোযোগ ছিল। তাহার ইচ্ছা! ছিল যে, 
পুনার ফাণ্ডসন কালেজের ভ্রাতৃমগ্ডলীর নায় একটি ত্যাগশীল ভ্রাতৃমণ্ডলী গঠন 
করিয়া, তাহাদের হাতে কালেজটি দিয়া যান; কিন্তু এ কালেজ-সংস্থষ্ট 
বন্ধুগণের প্রতিকূলতা বশতঃ তাহা সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই ; 
অবশেষে কালেজটি ট্রষ্ভীভ্ করিয়া সাধারণ ব্রান্মসমীজের হন্তে দিয়া 
গিয়াছেন । 

১৮৮৪ সালে গবর্ণর জেনেরাল লর্ড রিপনের বিশেষ অনুরোধে তিনি 
এডুকেশন কমিশনের সভ্য হন; এবং তাঁহার কাধ্য সমাধা করিবার জন্য যথেষ্ট 
পরিশ্রম করেন । কলিকাতা! বিশ্ববিছ্ঠালয় তাহাকে আপনাদের প্রতিনিধি 
রূপে লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের ব্যবস্থাপক সভাতে প্রেরণ করেন। তত্তিন্ন গবর্ণমেন্ট 
তাহাকে উক্ত সভার সভ্যরূপে মনোনীত করেন। এতঘ্িন্ন তিনি কলিকাতা 
মিউনিসিপালিটার কমিশনাররূপেও মনোনীত হইয়াছিলেন। 

বস্ততঃ কিরূপে একজন মান এত বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারে, তাহ! 
ভাবিলে আশ্যধ্যান্বিত হইতে হয়। আমর] সকলে দেখিয়া আশ্চধ্যান্থিত 
হইতাম যে, যখন তিনি ব্রাহ্মলমাঁজে অবিশ্রান্ত খাটিতেছেন, সিটাকালেজে ও 
বিশ্ববিদ্যালয়ের সিপ্ডিকেটে পরিশ্রম করিতেছেন, লেপ্টনাণ্ট গবর্ণরের ব্যবস্থাপক 
সভাতে নৃতন আইন প্রণয়ন বিষয়ে পরামর্শ দিতেছেন, ভারতসভাতে 
রাজনীতির চিন্তা করিতেছেন, তখন আবার বন্ধুগণের সহিত মিলিয়া দেশের 
দুর্নীতি ও স্থরাপান নিবারণের জন্য পরিশ্রম করিতেছেন । মেট্রপলিটান 
টেম্পারেন্স ও পিউরিটী এসোসিয়েশানের তিনি সভাপতি ছিলেন। স্ুরাপান 
নিবারণ বিষয়ে যত্ব চেষ্ট1! তিনি যৌবনের প্রারস্ত হইতে করিয়া আসিয়াছেন। 
পঠদ্দশায় ইংলগ্ডে গিয়া সেখানকার সুরাপান নিব্ঠুরিণী সভার সভ্যগণের সহিত 
মিলিয়া কাঁজ করিয়াছেন; এখানে প্যারীটাদ সরকার ও কেশবচন্দ্র সেন 
মহাশয়ের সহিত মিলিয়া স্থরাপান নিবারণের জন্য খাটিয়াছেন।; এবং 
শেষদশাতে দেহে যত দিন শক্তি থাকিয়াছে, ততদিন এক্ষেত্রে পরিশ্রম 
করিয়াছেন । 

রাজনীতি বিভাগেও তাহার কার্ধ্য বড় অল্প ছিল না । অগ্রেই বলিয়াছি 
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পঠদশাতে ইংলগ্ডে গিয়া উদ্বার-নৈতিক ও ভারতহিতৈষী ফসেট গ্রভৃতির 
সহিত মিশিয়! রাজনীতির চর্চা করিতেন । দেশে ফিরিয়। আসিয়াই দেখিলেন 
দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষদের জম্ম কোনও রাজনৈতিক সভা নাই; তাই 
উদ্যোগী হইয়া ম্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি বন্ধুগণের সহিত 
একযোগে ১৮৭৬ সালে ভারত সভা স্থাপন করিলেন। ইহ অগ্রেই উক্ত 
হইয়াছে । ভিনি প্রথম কয়েক বৎসর ভারতসভার পরামর্শদাতা, নির্বাহকর্তী) 
তত্বাবধায়ক সকলি ছিলেন। পরে অপরের তাহাতে যোগ দ্রিলে এবং 

কাঁ্যভার গ্রহণ করিলে, তিনি কমিটিতে থাকিয়া চিরদিন ইহার কার্যে 
সহায়ত। করিয়া আসিয়াছেন। ন্যাঁসনাল কংগ্রেসের তিনি একজন উৎসাহী 
সভ্য ছিলেন। ইহার সকল পরামর্শের মধ্যে থাকিতেন; এবং একবার 
মান্দ্ীজ অধিবেশনে ইহার সভাপতির কার্য করিয়াছিলেন । 

এ সকল বলিলেও তিনি কিরূপ স্বদেশ-প্রেমিক ছিলেন, তাহা বল! হইল 
না। তিনি যখনি যে স্থানে যে অবস্থাতে থাকিয়াছেন, স্বদেশের হিতচিস্তা 
তাহার হৃদয়ের সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া থাকিয়াছে ! 

১৮৯৭1১৮৯৮ সালে তাহার ছুই পুত্রকে শিক্ষার জগ্ত ইংলগ্ডে প্রেরণ করা 
আবশ্ক হয়। তখন বন্ধুজনের পরামর্শে তিনিও স্বাস্থ্যের জন্য তাহাদের 
সঙ্গে গিপ্লাছিলেন। স্বাস্ত্যের জন্য গেলেন বটে, কিন্তু সেখানে গিয়া! তাহার 
স্বদেশ-প্রেম তীহাকে স্ুস্থির থাকিতে দিল নী। তিনি নগরে নগরে ভ্রমণ 

করিয়া নানা সভাসমিতিতে ভারতের দুঃখের কাহিনী বলিয়া বেড়াইতে 
লাগিলেন ; এবং এদেশের প্রতি ইংলতীয় রাজনীতিজ্ঞগণের ও ইংরাজজাতির 
দুষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । বলিতে গেলে সেই গুরুতর 
শ্রমেই তীহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি দেশে ফিরিয়া আসিলে 
দেশবাসিগণ তাহার অভ্যর্থনার জগ্য টাউনহলে এক সভ1 করিলেন। সেই 
সভাতে বলিতে বলিতে তিনি অচৈতন্য হইয়া! পড়িলেন। বন্ধুগণ বুঝিলেন 
কাল শক্র ধরিয়াছে। সেই যেকি এক রোগ দেখ! দিল, তাহাতেই তাহার 
প্রাণ গেল। মধ্যে মধ্যে অচৈতন্য হইতেন; এবং কোনও বিষয়ে আর 
পূর্ধ্বের নায় ভাবিতে ও খাটিতে পারিতেন না। চিকিৎসকগণ ও পরিবাঁরবর্গ 
তাহাকে চিন্তা ও শ্রম হইতে দূরে রাখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 
কিন্তু চেষ্টা করিলে কি হইবে? যে মানুষ চিরদিন আত্মচিস্তা ভূলিয়! ম্বদেশের 

হিত-চিন্তা করিয়া! আপিয়াছেন, তাহাকে কি সম্পূর্ণ নিবারগ করিয়া রাখা যায়! 
১৯০৫ সালে ব্রাঙ্ষমমাজের মহোৎ্সবের সময় তিনি কাহারও নিষেধ না 
শুনিয়! প্রায় সমস্ত দিন ত্রাঙ্ষমন্দিরে ধর্মসাধন ও ধর্মালোচনার মধ যাপন 
করিতে গেলেন। রাত্রে বাড়ীতে আসিয়া অস্থস্থ হইয়া পড়িলেন। তদবধি 
তাহার দমদমাস্থ ভবনে ও কলিকাতার বাসগৃহে ভয়ে ভয়ে তাহাকে এক প্রকার 
বন্দীদশাতে রাখ] হইত ; যাহাতে চিত্তের উত্তেজনা হয় এরূপ কথা শোনান 
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হইত না; এবং ব্রাঙ্ষসমাজের বন্ধুবান্ধব কম সাক্ষাৎ করিতেন। এইরূপ 
প্রায় দেড় বৎসর কিয়া গেল! ইহার মধ্যে শেষকীত্তি বঙ্গের অঙচ্ছেদের 
সময় ফেডারেশন হলের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে বন্তৃত1'। বলিতে ধ্গাোলে এক 
প্রকার মৃত্যু শষ্যা হইতে লোকে তীহাঁকে বহিয়া লইয়! গেল। কিন্ত তিনি 
সেই অবস্থাতে গিয়া যাহা বলিলেন তাহার প্রত্যেক বাক্য অগ্নি উদগীরণ 
করিতে লাগিল । মাঁনব-বাক্যের যে এবূপ উন্মা্দিনী শক্তি থাকে, লোকে 
তাহা জানিত না। তিনি কিভাবেযে এঁ সভাতে সভাপতিত্ব করিতে 
গিয়াছিলেন, তাহা তাহার বক্তৃতাতে উচ্চারিত নিম্নলিখিত প্রার্থনা! হইতে 
জানিতে পারা যায়। 

প্রার্থন। 

4100111009১ 010 ত্রে০০ 0: 015 41701217 191005 61)2.010620001 

8190 52%10101 01 42707727162 2100 00০ 17%0510100] 790061 0: 09 

211, 05 আ1862521 1078026 ০ ০911 0001010006০, 109 10) 0৩ 01) 

6015 095, 200. 23 9. 1901761 29010612010 1015 ০0101101617 01061 1715 

21105) 00 1111700 291)6] 05 01021 606 10106200126 2100. 5917061- 

15106 0216. 

এ বক্তৃতান্তে তিনি একটি ঘোষণা-পত্র পাঠ করেন, তাহাতে এই ব্যক্ত 
হয় যে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া গবর্ণমেণ্ট যে অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন, 

যথাসাধ্য সেই অনিষ্ট ফল নিবারণ করিবার জন্য শিক্ষিত বাঙ্গালীগণ 
প্রতিজ্ঞারূঢ় হইতেছেন। 

বলিতে গেলে সেই ঘোষণা পত্র হইতেই বঙ্গদেশের মহা রাজনৈতিক 
আন্দোলন উঠিয়াছে। আমরা সেই তরঙ্গের মধ্যে বাস করিতেছি । ইহার 
চরম ফল কি দাড়াইবে তাহা এখনও অনুভব করা যাইতেছে না। 
আনন্দমমোহনের ন্যায় পবিত্র চিত্ত, অকপট ব্বদেশপ্রেমিক চিন্তাশীল ও 
ভূয়োদর্শনবিশিষ্ট নেতা এখন কার্ধ্যক্ষেত্রে থাকিলে বিশেষ উপকার হইত 

সন্দেহ নাই। 
এই ফেডারেশন হলের ভিত্তিস্বাপনের পর আনন্দমোহন প্রায় এক বৎসর 

কাল জীব্ন্মতাবস্থাতে শয্যাশায়ী ছিলেন। তাহার মধ্যেও বন্ধুবান্ধবের ও 
পরিবারবর্ণের অজ্ঞাতসারে অমৃতবাজার পত্রিক1 প্রভৃতিতে লিখিতে ক্রটা 
করেন নাই। দেশের যে কল্যাণচিন্তা দিন রাত্রি তাহার হৃদয়কে অধিকার 
করিয়াছিল, তাহা জীবন্মতাবস্থাতেও তাহাকে ছাড়ে নাই। 

অবশেষে ১৯০৭ সালের ২০ আগষ্ট প্রাতে প্রাণবাযু তাহার রুগ্ন ভগ্ন দেহকে 

পরিত্যাগ করিয়া গেল। ব্রাহ্গদমাজ একজন আদর্শ নেতা হারাইল।; জননী 
জন্মভূমি একজন অকুত্রিম ভক্ত সেবক হাঁরাইলেন; বঙ্গদেশ একজন গ্রাতিভা- 
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শালী, ধীমান, যুখোজ্জলকারী সন্তান হারাইলেন; এবং আমরা একজন 
অকপট, উদারচেতা, বিনয়ী, ঈশ্বর-ভক্ত বন্ধু হারাইলাম। দেশের লোক 
আনন্দমোহনকে বুদ্ধিমান্, যশস্বী, দেশহিতৈষী, স্বক্তা, কেম্িজ র্যাংলার ও 
লব্ধপ্রতিষ্ঠ বারিষ্টার বলিয়া জানিতেন, কিন্তু আনন্দমমোহনের গৌরব সেখানে 
নহে। তাহার প্রধান মহত্ব ও প্রধান আকর্ষণ তাহার পারিবারিক ও 

সামাজিক জীবনে ছিল। গোপনে, দৈনিক জীবনে, ধাহার তাহার সংশ্রবে 
আসিতেন, তাহারাই তীহাঁর অরুত্রিম সাধুতা দেখিয়া মুগ্ধ হইতেন। তাহার 
জীবনের ও চরিত্রের মূলে এই কথা ছিল যে, এ জীবন ঈশ্বরের ন্যন্ত নিধি 
স্বরূপ, ইহা তাহার কার্যেই ব্যবহৃত হওয়া উচিত। 

ব্রাহ্মদমাঁজের উতসবাদিতে তাহার ভক্তি অশ্রুপ্লাবিত মুখ আমরা কখনই 
ভূলিব না। তিনি অতি অন্তরতম আত্বীয়দিগের নিকটও আপনার হৃদয়ের 
গভীরভাব সকল ব্যক্ত করিতে লজ্জা পাইতেন; পরিবার পরিজনবর্গও সকল 
সময়ে তাহা জানিতে পারিতেন না। তিনি মধ্যে মধ্যে কাজ কম্ম ফেলিয়। 

সহরের বাহিরে নির্জন স্কানে গমন করিতেন; এবং দিনের পর দিন ঈশ্বর- 
চিন্তাতে যাপন করিতেন । নিজের দমদমাস্থ ভবনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাঁগালয়ে 
আবদ্ধ থাকিয়! ধন্মচিন্তায় যাপন করিতেন । সে সময়কার চিন্ত! সকল মধ্যে 
মধ্যে আপনার দৈনিক লিপিতে লিখিয়া রাখিতেন। তীহার মৃত্যুর পর সেই 
সকল দেনিক লিপি দেখিয়া আমর! মহোপকার লাঁভ করিতেছি। এব্প 
ধান্সিক গৃহস্থ, কর্তব্যপরায়ণ পতি, সন্তানবত্সল পিতা, অকৃত্রিম মিপ্র, বিনীত 
ও ঈশ্বর-ভক্ত সাধক ও স্বদেশপ্রেমিক দেশ-সেবক, প্রায় দেখ! যায় না। 
জ্ঞানে গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, চরিত্রে সংযম, কর্তব্যজ্ঞানে দৃঢ়তা, ঈশ্বরে 
ভক্তি ও মানবে প্রেম এই মহৎ আদর্শ বর্ণে বর্ণে তাহাতে প্রতিফলিত 
হইয়াছিল। 

দুর্গামোহন দাস টাটা 
শি শিস ন ৫ 

প্রসিদ্ধ বিক্রমপুর জেলার তেলিরবাগ গ্রামে বাঙ্গাল ১ ২৪৮ সালে ছুর্ণীমে1হন 

দাসের জন্ম হয়। তাহার পিতার নাম কাশীশ্বর দাস। কাশীশ্বর দাস মহাশয় 
বরিশালে ওকালতি করিতেন। ছুর্গামোহন অল্পবয়সে মাতৃহীন হন। তৎ্পরে 
কিছুদিন গ্রামে গুরুমহাশয়ের পাঠশীলে পড়িয়া বরিশালে নীত হন। সেখানে 
ইংরাজী স্কুলে পড়িয়া জুনিয়ার স্কলাপ্সিপ প্রাপ্ত হন। সেই বৃত্তি পাইয়া 
কলিকাতায় হিন্দুকীলেজে আসেন; এবং কলিকাতার উপনগরবর্ত কালীঘাটে 
তাহার পিতৃব্য বীরেশ্বর দীস মহাশয়ের ভবনে থাকিয়া পড়িতে থাক্তুকন। 
হিন্দকালেজে এক বৎসর থাকিয়া তিনি ঢাকাতে প্রেরিত হন। সেখান 
হইতে সিনিয়ার স্কলা্সিপ পাইয়া আবার কলিকাতায় আসেন। 

প্রেসিডেম্সি কালেজে অধ্যয়ন কালে ইতিহাসের অধ্যাপক এডওয়ার্ড 



২৪৬ রামতমু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 

কাউএলের সংশ্ররে আসিয়! এঁ সদাশয় ধাম্মিক পুরুষের প্রতি তাহার প্রগাঢ় 
প্রতি ও শ্রদ্ধা জন্মে। কাউএলকে ধাহারা কখনও একবার দ্েখিয়াছেন, 
তাহারা আর তাহাকে ভূলিতে পারেন নাই । তিনি জ্ঞানী, গুণী ধাম্সিক, 
সাধু পুরুষ ছিলেন। সংস্কৃত ভাষাতে তাহার প্রগাঢ় ব্যুৎ্পত্তি ছিল; এবং 
সেই কারণে গবর্ণমেণ্ট তাহাকে সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত 

করিয়াছিলেন। পরে তিনি ইংলগ্ডে ফিরিয়া গিয়া! কেন্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সংস্কৃতের অধ্যাপক হইয়াছিলেন। কাঁউএল থ্বীষ্টীয় ধশ্শে প্রগাঢ বিশ্বাসী 
ছিলেন; এবং নিজ ভবনে সমাগত বালকদিগের সঙ্গে ধর্ম বিষয়ে আলাপ 
করিতে ভাল বাসিতেন। ছুর্গামৌহনের সহাধ্যায়ী বন্ধুদিগের মধ্যে কেহ 
কেহ কাউএলের বাড়ীতে যাইতেন এবং তাহার সহিত ধশ্মবিষয়ে কথা বার্তা 
কহিতেন। ইহাদের মধ্যে ভগবান চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিশেষ ভাবে 
উল্লেখ-যোগ্য । ইনি পরে বহুকাল খ্রীষ্টায় মগ্ডলীকে সুশোভিত, করিয়া বাঁস 
করিয়াছেন; এবং গবর্ণমেণ্টের বিচার বিভাগে অতি উচ্চপদে আরোহণ 

করিয়াছিলেন। ভগবান বাবুর ন্যায় ছুর্ীমোহন দাস মহাশয়ও কাউএল 
মহোদয়ের প্রভাবে ্বীষ্টীয় ধর্মের দ্রিকে আকুষ্ট হইয়াছিলেন। তখন তিনি 
ওকাঁলতি পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়া ওকালতি কাধ্যে নিযুক্ত হইবার উপক্রম 
করিতেছেন । 

দুর্গামোহনের চরিত্রের এই একটা গুণ ছিল যে, তিনি যাহা একবার 
কর্তব্য বলিয়! নির্ধারণ করিতেন, অকুন্ঠিত চিত্তে সেই দিকে অগ্রসর হইতেন, 
লোকের অন্থুরাগ বিরাগ গণন1 করিতেন না। যখন শ্বরীষ্টীয় ধর্মের দিকে 
তাহার মন ঝুঁকিল, তখন সে পথে পদার্পণের পুর্বে স্বীয় বালিকা পত্বী 
্রহ্মময়ীকে লইয়া একজন শ্রীষ্টীয় পাদরী বন্ধুর বাড়ীতে তুলিলেন। কারণ 
পত্বীকে ত শ্রীষ্রীয় ধন্ম জানান চাই এবং সম্ভব হইলে তাহাকে দীক্ষিত কর 
চাই। অভিপ্রায় ছিল যে, তিনি নিজে শ্রীস্টীয় ধন্ম বিষয়ে আরও কিছুদিন 
অনুসন্ধান করিয়া ছুই জনে এক সঙ্গে এ ধশ্মে দীক্ষিত হইবেন। কিন্তু মানুষ 
ভাবে এক, বিধাতা ঘটান আর এক । ব্রঙ্গময়ীকে থ্রীষ্টীয় পাদরীর বাড়ীতে 
রাখিতে গিয়া তাহাকে স্বীয় পিতৃব্যের ভবন হইতে তাড়িত হইতে হইল। 
তখন তীহার জ্যেষ্ঠ সহোদর হাইকোর্টের স্ুপ্রসিদ্ধ উকীল কালীমোহন দাস 
মহাশয় বরিশালে ওকালতি করিতেন। তিনি তাহাকে আশ্রয়হীন জানিয়া 
বরিশালে নিজের নিকটে আহ্বান করিলেন » এবং তাহার হস্তে মাঁকিন সাধু 
থিওডোর .পা্কারের গ্রস্থগুলি অর্পণ করিয়া তাহা পাঠান্তে খ্রীষ্টান হওয়া 
বিষন্সে স্থির করিতে অনুরোধ করিলেন। এ গ্রন্থগুলি মনোযোগের 
সহিত পাঠ করিয়া দুর্গীমোহনের মত পরিবস্তিত হইয়া গেল। তিনি 
প্রচলিত শ্রীষ্টীয় ধর্মের ভ্রম দর্শন করিলেন) এবং পার্কারের প্রদশিত উদার, 
আধ্যাত্মিক ও সার্বভৌমিক একেশ্বর-বাদ অবলম্বন করিলেন।, 
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ইহা হইতেই তাহার দিদার তিনি 
বরিশালে গিয়া কিছুদিন পরে ্রাহ্মরমীজ স্থাপন ও ব্রাঙ্ষধর্ম প্রচারের জন্ত: 
উৎসাহী হইলেন। যে কথা সেই কাজ? যখন কাজ তখন পুরা পুরা কাজ; 
আধা আধি নহে; এই ধাহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল, তিনি যখন ব্রাহ্মধর্থ সাধনে 
ও ব্রাহ্গধর্ম প্রচারে নিযুক্ত হইলেন তখন পুরা পুরি সেই কাজে মন দিলেন। 
নিজে বন্ধু বান্ধবগণের সহিত মিলিত হইয়া ব্রাহ্মসমীজ স্থাপন করিয়া সন্তষ্ট না 
থাকিয়া, কলিকাতা৷ হইতে কয়েক জন ব্রান্গপ্রচারককে লইয়া গিয়া সরা ধর্ম 
প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন ; এবং তাহাদের সাহায্যে ব্রাক্মগণের পত্বীদিগকে 
শিক্ষিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অচিরকালের মধ্যে বরিশাল 
ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের একটি কেন্দ্র স্বরূপ হইয়া ঈ্লাড়াইল। নারীগণের 
শিক্ষা ও স্বাধীনতার জন্য বরিশাল বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ হইয়! পড়িল। তাহার 
স্বর্গীয়! পত্তী ব্র্মময়ী সকল কার্যে তাহার সহায় ও উতসাহদীয়িনী হইয়া 
উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে দিন দিন বরিশালে ব্রাঙ্ধের ও ব্রাহ্ম অনুষ্ঠানের 
সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। 

এই কালের মধ্যে ছুর্গীমোহন এমন এক কাধ্যে অগ্রসর হইলেন, যাহ! 
তাহার আত্মীয় বন্ধুরাও অগ্রে সম্ভব বলিয়া মনে করেন নাই। এই কাঁলের 
প্রথম ভাগে পূর্ববঙ্গের কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তি স্বাক্ষর করিয়া এই প্রতিজ্ঞাতে 
বদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাহার! স্বীয় স্বীয় স্থানে ও স্বীয় স্বীয় বন্ধুবর্ধের মধ্যে 
হিন্দু বিধবাগণের পুনবিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিবেন। এ স্বাক্ষর 
কারীদিগের মধ্যে দুর্গামোহন একজন ছিলেন। অপর স্বাক্ষরকারীরা এবিষয়ে কি 
করিয়াছেন তাহ! জাঁনি না; কিন্তু ছুর্গামোহনের যে কথা সেই কাঁজ। তিনি 
সংকল্প করিলেন যে, তাহার এক বন্ধুর সহিত তাহার বিধবা বিমাতার বিবাহ 
দিবেন | 

এই সংকল্প প্রকাশ পাইলে তাহার আত্মীয় স্বজন অস্থির হইয়া উঠিলেন । 
তাহার বিমাতাকে কৌশলে চুরি করিয়া কাশীধামে প্রেরণ করা হইল; এবং 
দুর্গীমোহনের প্রতি কটুক্তি অত্যাচার নির্যাতন চলিতে লাগিল। তিনি 
সমুদয় সহিয়া রহিলেন। কিন্তু বিমাতা হাতছাড়! হওয়াতে তাহার সংকল্প 

সাধন অসম্ভব জানিয়া সে বিষয়ে এক প্রকার নিরাশ হইলেন। কিন্তু তাহার 
বন্ধুর প্রতি তার বিমাতার অনুরাগ পূর্বেই অপিত হইয়াছিল। স্তরাং 
তিনি বন্দীদশাতে কাশীতে থাকিয়া, কোনও কৌশলে দুর্গামোহন বাবুকে 
তাহার মনোগত ভাব জানাইলেন। তখন চোরের উপর বাটপাড়ি করিবার 
পরামর্শ স্থির হইল । অনেক ব্যয় ও অনেক কৌশলে বিমাতাকে কাশী হইতে 
চুরি করিয়া আনিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাহাঁষ্যে বিবাহ দেওয়া হইল। 
ওদিকে বরিশাল ও সমন্ত বঙ্গদেশ তোলপাড় হইয়া! যাইতে লাগিল।.. 
দাস মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে, তখন তিনি আদালতে যাইবার জন্ত বাহির 
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হইলেই রাস্তার লৌকে বাপান্ত করিয়া গাঁলি দিত) এবং গাত্রে ধূলি মিক্ষেপ 
করিত। কিছুদিনের জন্ত তাহার পসার একেবারে নষ্ট হইয়! গেল। এমন কি 
ছয় মাস কাল গবর্ণমেণ্টের মোকদ্দমা ভিন্ন একটিও বাহিরের েোকদ্দম। পান 
নাই। এ সকল কষ্ট তিনি হাসিয়া! সা করিতেন; একটিও কটুক্তির দিরুক্তি 
করিতেন না; বরং সময়ে অসময়ে তাহার বিরোধিগণের সাহাধ্যার্থ মুক্তহস্ত 
ছিলেন। এই সময়ে তাহার পত্বী ব্রহ্মময়ী সকল নির্যাতনের মধ্যে তাহার 
সহায় হইলেন। নিধ্যাতনের তীব্রত1 তাহাকে যত সহিতে হইত, ছুর্গমোহন 
বাবুকে বরং ততটা সহিতে হইত না। কারণ দুর্মীামোহন বাবু আদালতে 
যাইতেন; বন্ধুদের সঙ্গে মিশিতেন; লিখিতেন, পড়িতেন, বাহিরের 
ভাল চচ্চাতে থাকিতেন; কিন্তু ব্রহ্মময়ী রাজিদিন গৃহ পরিবারে আবদ্ধ 
থাকিতেন;পাড়ার লোকের সমালোচনা শুনিতেন ; এবং আত্মীয় মহিলাগণের 
গঞ্জনা সহ করিতেন। তথাপি একদিনও তাহার মুখ বিষ দেখা যাইত 
না। এই সময়ে তাহার স্থির-চিত্ততা দেখিয়া সকলেই বিন্বয়াবিষ্ট হইত। 
তিনি সর্ধদ। স্বীয় পতিকে তাহার অভীষ্ট পথে চলিতে উৎসাহিত করিতেন? 
এবং সর্ববিধ দেশহিতকর কাধ্যে তাহার সঙ্গিনী হইতেন। ইহারা কি ভাবে 
বিরোধিগণের অত্যাচার সা করিতেন; এবং সকল সহিয়৷ তাহাদের সাহায্যার্থ 
কিরূপ প্রস্তুত থাকিতেন তাহার নিদর্শন স্বরূপ এই সময়কার একটি ঘটনার 
উল্লেখ করা যাইতেছে । এই নিধ্যাতনের সময়ে দুর্গামোহন বাবুর একটি সন্তান 
জন্মগ্রহণ করে। তাহার পত্বী যখন শিশু সন্তানের পালনে নিযুক্ত, তখন 
পার্খের বাড়ীর এক গৃহস্থের পত্বী একটি শিশুপুত্র রাখিয়া! পরলোকগত হইলেন। 
সে ভদ্রলোকের অবস্থা মন্দ ছিল; তিনি শিশুপুত্রের রক্ষার ও প্রতিপাঁলনের 
বন্দোবস্ত করিতে অসমর্থ হইয়া মহাবিপদে পড়িলেন। পুত্রটি মারা যায়, 
রক্ষার উপায় নাই, এরূপ অবস্থাতে দুর্গীমোহন ও ক্রহ্ষময়ী তাহা জানিতে 
পারিয়া শিশুটির রক্ষার ভার লইবার জগ্ত ব্যগ্র হইলেন। কিন্তু সে গৃহের 
গৃহস্বামী দুর্ীমোহন দাস মহাশয়ের বিপক্ষগণের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য 
ব্যক্তি ছিলেন। তাহা সত্বেও ইহার! শিশুটির রক্ষার ভার লইতে চাহিলেন। 
গৃহস্থ ভদ্রলোকটি যেন বীচিয়া গেলেন; শিশুটি দাসগৃহে আসিল। ব্রহ্মময়ী 
এক পার্খে নিজের সন্তান অপর পার্খে প্রতিবেশীর শিশু পুত্রটি লইয়া! স্তনপান 
করাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে শিশুটির রক্ষা চলিল। দুঃখের বিষয় 
সেটি অধিক দ্রিন বীচে নাই । রী 

বিরোধিগণের প্রতি এইরূপ সত্ভাব ও সৌজন্য দাস মহাশয়ের চিরদিন 
ছিল। আমর! চিরদিন দেখিয়াছি সামাজিক নির্যাতন তিনি মনের ত্রিসীমাতে 
লইতেন না; তাহা অপরিহাধ্য বলিয়া জানিতেন; এবং অক্লানচিত্তে সহ 
করিতেন। তাহার উৎসাহ কখনও খর্ব হইত না। নিজের কর্তব্য সাধন 

করিয়াই তুষ্ট থাকিতের, লোকের অস্থরাগ বিরাগ গণনীয় মনে করিতেন না। 
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" এই সময়ের মধ্যে তীহার দৃষ্টান্ত ও গ্রারোচনাতে বরিশালের নধ্য 
যুবকদলের মধ্যে, বিশেষতঃ তাহাদের স্্রীগণের মধ্যে, উন্নতি-স্পৃহ! ও সৎসাহস 
প্রচুর পরিমাণে দেখা গিয়াছিল। সেই সৎসাহসের নিদর্শনম্বরূপ বরিশালের 
নিকটস্থ লাখুটিয়া নামক স্থানের প্রসিদ্ধ জমিদার রাজচন্দ্র রায়ের পুব্রগণ এই 
সময় ব্রা্ষসমাজে যোগ দিয়া সর্বববিধ উন্নতির পৃষ্ঠপোষক হইলেন। তাহারা 
একদিন পত্বীহ স্থানীয় কমিশনর সাহেবের ভবনে আহার করিতে গেলেন। 
ইহার পুর্বে ইংরাজের গৃহে খানা খাওয়া দূরে থাক বাঙ্গালি সন্তরাস্ত ভদ্রগৃহের 
কুলাঙ্গনারা কোনও দিন অস্তঃপুরের বাহিরে আসেন নাই । এই অসমসাহসিক 
কাধ্য করাতে বরিশাল সহর, কেবল বরিশাল কেন সমস্ত ব্দদেশ, আন্দোলিত 
হইয়া যাইতে লাগিল । দ্রাস মহাশয় নিভীক অটলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন । 
কেবল ইহাই নহে। ইহার পর বরিশালে দিন দ্রিন বিভিন্ন জাতীয় দিগের 
মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে লাগিল। বরিশাল তপ্ত খোলার মত হইয়া 
উঠিল। কলিকাতা হইতে আমরা সংবাদ পাইতে লাঁগিলাম যে, বরিশালে 
অসম্ভব সম্ভব হইতেছে । কলিকাতার ব্রাক্গগণ সেই দৃষ্টান্তে উৎসাহিত 
হইয়। উঠিতে লাঁগিলেন। 

১৮৭০ কি ১৮৭১ সালে দুর্ামোহন দীস মহাশয় হাইকোর্টে ওকালতি 
করিবার জন্ত কলিকাঁতাতে আসিলেন। তিনি আসিয়া বসিবামাত্র 
কলিকাতাঁর সমাজসংস্কারার্থ নব্য ব্রাঙ্দলের কেক্দ্রস্বূপ হইলেন। তাহার 
ভবন এ যুবকদলের এক প্রধান আড্ডা হইয়া উঠিল। তখন “অবলাবান্ধব+ঃ 
সম্পাদক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাহার কাগজ লইয়া কলিকাতাতে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন ; এবং নারীজাতির শিক্ষা ও স্বাধীনত! বিষয়ে আন্দোলনে 
প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ছ্বারকানাথের পশ্চাতে পরবর্তী সময়ের ডেপুটা 
কণ্টেীলার-জেনারেল রজনীনাথ রায় প্রভৃতি একদল যুবক আছেন। ইহার! 
দুর্গীমোহন দাসকে পাইয়া, খোটার জোরে মেড়ার ন্াঁয়, বলশালী হহইয়! 
্্রীশিক্ষা! ও স্ত্রীস্বাধীনতার জন্ত বদ্ধ-পরিকর হইলেন এবং ব্রাহ্মদমীজের মধ্যেই 
প্রবল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। 

সে আন্দোলনের ইতিবৃত্ত অগ্রেই দিয়াছি। কেশববাবু ইহাদের অশ্থরোধে 
ভারতব্ষীঁয় ব্রাহ্মমন্দিরের মধ্যে প্রকাশ্তস্থানে মহিলাগণের বসিবার আসন 
নির্দেশ করিতে যখন বিলম্ব করিতে লাগিলেন, তখন এক দিন ছুর্গামোহন 
দাঁস মহাশয় এবং যতদুর ম্মরণ হয় ভাঁক্তার অন্নদাচরণ খাস্তগির মহাশয়, স্বীয় 
স্বীয় পত্বী ও কন্যাগণ সহ, মন্দিরের উপাসনা কালে, পুরুষ-উপাসক্গণের মধ্যে 
আপিয়।৷ আসন পরিগ্রহ করিলেন। অমনি ব্রাহ্মদলের মধ্যে আন্দোলন*উঠিয়! 
গেল। উপাসকমণ্ডলীর প্রাচীন সভ্যগণ ঘোর আপত্তি উত্থাপন করিলেন। 
কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় বিপদে পড়িয়া গেলেন। তিনি চিন্তা করিয়া একটা 
কিছু স্থির করিতে না করিতে দ্বিতীয় দিন স্ত্ীন্বাধীনতাপক্ষীয়েরা আবার 
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পরিবারে মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে বারে মন্দিরের 
তত্বাবধায়ক মহিলাগণকে সকলের মধ্যে বসিতে নিষেধ করিলেন। তাহারা 
বিবাদ ন! কিয়! চলিয়া গেলেন। তরদবধি তাহারা মন্দিরে আসা! পরিত্যাগ 
করিলেন; এবং একটি স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করিলেন। প্রথমে খাস্তগির 
মহাশয়ের ভবনে এই সমাজের অধিবেশন হইতে লাগিল। প্রতিবাদকারিগণ 
গিয়া তাহাদের নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজে উপাসনা! করিবার জন্য মহষি 
দেবেন্দ্রনাথকে ধরিলেন। যে কেহ উপাসনা করিতে ডাকি ত, তিনি নিতান্ত 
অসমর্থ না হইলে সে প্রার্থনা পুর্ণ করিতেন, দেবেন্দ্রনীথের এই নিয়ম ছিল; 
স্বতরাং তিনি আহ্বান মাত্র আসিয়া একদ্দিন উপাসনা করিয়া নবসমাজের 
উৎপাহী সভ্যগণকে আশীর্বাদ করিয়া গেলেন। ক্রমে এঁ সমাঁজ একটি স্বতন্ত্র 
বাড়ী ভাড়া করিয়া সেখানে উঠিয়া গেল। 

কেশবচন্দ্র দেখিলেন তাহার সঙ্গের লোক ছুই ভাগ হইয়া 'যায়, অনেক 
চিন্তা ও প্রার্থনীনস্তর তিনি ভারতবর্ষীয় ত্রহ্মমন্দিরের এক পারে স্ত্ীন্বাধীনতা- 
পক্ষীয় পরিবার সকলের মহিলাগণের জন্য পর্দার বাহিরে আসন নির্দেশ 
করিলেন। তাহ! এক কোণে ও রেলের মধ্যে হওয়াতে যদিও এ দলের 
সকলের গ্রীতিপ্রদ হইল না, তথাপি দাস মহাশয়ের পরামর্শান্ুসারে গাঙ্গুলি 

ভায়ার দল তাহাতেই সম্তষ্ট হইয়া, কিছুদিন পরেই স্বতন্ত্র সমাজ তুলিয়া 
দিলেন; এবং পুনরায় ব্রাহ্মমন্দিরের উপাসনাতে আসিতে লাগিলেন । 

ইহার পরে ১৮৭২ সালে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় “ভারত আশ্রম” স্থাপন 

করিয়া তাহাতে বয়স্থা মহিলাদিগের জন্য একটি স্কুল খুলিলেন। ব্রাঙ্গ 
পরিবার সকলের অনেক মহিল! তাহাতে ছাত্রী হইলেন। কিন্তু এ বিদ্যালয় 
্্রীন্বাধীনতা পক্ষীয়দিগের মনঃপুত হইল না । কারণ এ বিদ্যালয়ে কেশববাঁবু 
মহিলাদিগের শিক্ষার যে আদর্শ অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহ স্ত্রস্বাধীনতা- 
পক্ষীয়গণের মতে প্রকৃত আদর্শ অপেক্ষা হীন ছিল। কেশবচন্ত্র নারীদিগকে 
উচ্চ গণিত, জ্যামিতি, লজিক প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবলম্িত অনেক বিষয় 

শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক বোধ করিতেন না। তিনি শিক্ষা বিষয়ে পুরুষে ও 
নারীতে ভেদ রাখিতে চাহিতেন। নারীগণকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রীতি 
অনুসারে শিক্ষা দ্রেওয়া উচিত বোধ করিতেন না। অপর পক্ষ ইহার 
বিরোধী ছিলেন। তাহার! নারীদিগকেও বিশ্ববিদ্তালয়ের অবলম্বিত 
উচ্চশিক্ষ! দিতে চাহিতেন। সুতরাং তাহার! -দ্রারকানাথ গাঙ্ুলির উদ্যোগে 
এবং দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের অর্থ সাহায্যে, অনুমান ১৮৭৩ সালে, 
কলিকাতার সন্নিহিত বালিগঞ্জ নামক স্থানে, কুমারী এক্রয়েডকে তত্বাবধায়িকা 
করিয়া, হিন্দু-মহিলা-বিদ্যালয় নামে নারীগণের উচ্চশিক্ষার জন্ত এক বোডিং 
স্কুল স্থাপন করিলেন । 

দুর্গীমোহন বাবু এই স্কুলে স্বীয় কণ্ঠাদিগকে দিলেন। কেবল তাহা নহে, 
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তাঁহার পত্বী এই স্কুলের বালিকাদিগ্রের অনেকের মাতৃস্থান অধিকার করিলেন। 
ছটার দিনে তাহার গৃহই বালিকাদের বিশ্রাম ও বিনোদনের স্থান হইত। সে 
সময়ে তাহার ভবনে পদার্পণ করিলেই দেখা যাইত যে, ব্রহ্মময়ী স্বীয় ও অপরের 
কন্যাবুন্দে পরিবৃত হইয়া রহিয়াছেন। তাহাকে আবেষ্টন করিয়া তাহাদের কি 
আনন্দ! তিনিও তাহাদের কল্যাণ চিন্তীতে নিমগ্ন। কোন্ মেয়ের ভবিষ্তৎ 
কিরূপ হইবে, কার অন্য কি করা উচিত, আমাদের সঙ্গে এই কথাই উপস্থিত 
করিতেন । 

এদিকে এই সময়ে পূর্ববঙ্গের নান! স্বান হইতে কতকগুলি হিন্দু বিধব 
পলাইয়া ব্রাহ্মলমাজের আশ্রয়ে আসিল । তাহারা মায় কোথায়? হূর্গামোহন 
দাসের ভবন তাহাদের প্তিভবন স্বরূপ হইল। ব্রদ্ষময়ীর পক্ষপুটের মধ্যে 
আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়! তাহারা শিক্ষা লাভ করিতে লাগিল এই বিধবাদিগের 
অনেকে পরেপরিণীত। হইয়! সংপাত্রগত হইয়াছে। 

এইরূপ সদনুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিতে থাকিতে অন্মান ১৮৭৫ সালে ত্রঙ্গময়ী 
এলোক হইতে অবনত হইলেন। দুর্গামোহনের গৃহ শূন্য হইল । 

ইহার পরে ১৮৭৮ সালে ব্রাক্মপমাজে দ্বিতীয় বিবাদ ঘটনা! হইয়া সাধারণ 
ব্রান্মসমাজ যখন স্থাপিত হয়, তখন দীস মহাশয় এ সমাজ স্থাপনের উদ্যোগী 
পুরুষদিগের মধ্যে একজন অগ্রণী ব্যক্তি ছিলেন। তদবধি বহুকাল ইহার 
কাধ্যের জন্য তিনি প্রচুর অর্থ-সাহাষ্য করিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর কিছুদিন 
পুর্ধ্বে ইহার সভাপতিরূপে বৃত হইয়াছিলেন। ১৮৮৮ সালে তিনি ইংলগ্ডে 
গমন করেন এবং পীড়িত হইয়া দেশে প্রতিনিবৃত্ত হন। ইহার পরে তাহার 
তিন কন্া! সৎপাত্রগত হইলে এবং তাহার তিন পুত্র বিলাত হইতে বারিষ্টার 
হইয়া আসিয়া স্বীয় স্বীয় কাধ্যে বসিলে, তিনি নিতান্ত একাকী হইয়। পড়েন। 
সেই সময়ে ঢাকার কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের এক বিধবা কন্যার পাঁণিগ্রহণ 
করেন। এই বিবাহেও তাহাকে নিধ্যাতন সহিতে হইয়াছিল। তীহার 
চিরাগত রীতি অনুসারে ছুর্থামোহন সমুদয় নিধ্যাতন অক্নান-চিত্তে বহন 
করিলেন; এবং নব-পরিণীত পত্বীর সহিত স্থখে কালাতিপাত করিতে 

লাগিলেন । 
কিন্তু এ স্থুখ অধিক কাল ভোগ করিতে পারিলেন না। কয়েক বৎসরের 

মধ্যেই তাহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া গেল। তিনি স্বাস্থ্যলাভের আশায় দেশ 
বিদেশে ভ্রমণ করিলেন। কিছুতেই আর ভগ্ন স্বাস্থ্য পুন:প্রতিষ্িত হইল না। 
অবশেষে ১৮৯৭ সালের ১৯শে ডিসেম্বর ভবলীলা সম্বরণ করিলেন । * 

ইহার সহদয়ত1 ও মুক্তহস্তত1 বন্ধুগণের মধ্যে গ্রসিহ্ধ ছিল। যে 'কথা 
সেই কাজ; যদি ইনি কখনও মুখ দিয় কিছু দিব বলিয়া কথা বাহির করিতেন 
আমরা জানিতাম সে টাকা ব্যাঙ্কে আছে। দরিত্রদদিগের, বিশেষতঃ স্বীয় 
পরিচিত দুঃস্থ ব্যক্তিগণের সাহাষ্যার্থ এরপ মুক্তহস্ত দাতা অতি অল্পই দেখা 
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গিয়াছে । ব্রাঙ্গপমাজের কার্যে ইনি সহম্র সহম্র টাক! দান করিয়াছেন। 
বন্ধুদের প্রতি কি প্রেম! মুখে মিষ্ট কথা বলিতে জানিতেন না? কাধ্যে 
অকৃত্রিম তাজা প্রেম প্রকাশিত হইত | তিনি মুখে সর্বদাই বলির্তেস, “ধর্দের 
উচু উচু কথা অধিক জানি না; ধর্শের গুঢ় তত্ব অধিক বুঝি না) পার্কার 
দুই চারিটি কথা শিখাইয়! গিয়াছেন ? তাহাই ধাযনে জ্ঞানে রাখিয়াছি,- একটা 
কথা এই, মনে, বাক্যে, কার্যে খাঁটি থাকিতে হইবে? দ্বিতীয় কথা এই 
জীবনের কর্তব্য স্চারুরূপে পালন করিয়া ঈশ্বরের পুজার উপযুক্ত হইতে 
হুইবে”। এরূপে জীবনের কর্তব্য পালন করিতে অল্প লোককেই দেখিয়াছি । 
্রন্মময়ীকে হ্ুখী করিবার জন্য তাহার যে ব্যগ্রতা দেখিয়াছি তাহা অতীব 
প্রশংসনীয় ; তৎপরে নিজের অবস্থাতে পুত্র কন্তাদিগকে যত উৎকৃষ্ট শিক্ষা 
দেওয়া সম্ভব তাহ] দিতে ক্রটি করেন নাই। তীহার দ্বিতীয়া কন্যাকে 
কলিকাতা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ করিয়! মান্দ্রাজে মেডিকেল 
কালেজে পাঠাইয়াছিলেন। ইনিই পরে স্থপ্রসিন্ধ বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জে. সি. 
বন্থুর পত্বী হইয়াছেন। বন্ধুবান্ধবের প্রতি কর্তব্য, স্বদেশের প্রাতি কর্তব্য 
এসকল বিষয়েও তাহার আচরণ আদর্শস্থানীয় ছিল। সংক্ষেপে বলি এইরূপ 
উদ্ারচেতা, স্বজনবৎসল, কর্তব্ানিষ্ঠ ও স্বদেশপ্রেমিক মানুষ অল্পই দেখিয়াছি । 

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় 

এইবার আমি এক বীরপুরুষের জীবনচরিত বর্ণন করিতে যাইতেছি। 
বাঙ্গালীর মধ্যে এব্সপ সাহসী, দৃ়চেতা, অকুতোভরয়, বীরপ্ররুতির মানুষ অল্পই 
দেখিয়াছি । ইহার নাম দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় । কুলীনের দুর্গ বিক্রমপুর 
হইতে এই মানুষটি আসিয়াছিলেন; এবং কিছুকাল আমাদের সঙ্গে বাস 
করিয়াছিলেন। সেই কয়েক বৎসরের মধ্যে নিজের ছবি আমাদের হ্ৃদয়পটে 
অবিনশ্বর অক্ষরে মুক্রিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। 

দ্বারকানাথ বাঙ্গাল। ১২৫১ ও ইংরাজী ১৮৪৫ সালে মই বৈশাখ দিবসে 
পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর জেলার অন্তর্গত মাগুরখণ্ড গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
ইহাদের বংশ স্ুপ্রসিদ্ধ বেঘের্ কুলীন বংশ। এই বেঘের কুলীনগণ 
কুলমর্ধ্যাদাতে সর্বশ্রেষ্ঠ । ইহাদের সহিত বিবাহ-সবন্ধ স্থাপন করিবার জন্য 
অপরাপর কুলীনের! ব্যস্ত। 

দ্বারকানাথের পিত। কৃষ্ণগ্রাঁণ গঙ্গোপাধ্কায় বিষয় কর্ণ উপলক্ষে সে 
সময়ে ফরিদপুরে বাস করিতেন । তিনি পরছুংখ কাঁতরতার জন্য বন্ধু বান্ধবের 
মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন। দ্বারকানীথ পিতার পরছুঃখকাতরতা। প্রচুর মাত্রায় 
পাইয়াছিলেন) কিন্তু বোধ হয় তাহার তেজস্থিনী, মনস্থিনী, ধর্মপরায়ণ মাতাই 
তাহার চরিত্রকে.গ্রেধানরূপে গঠন করিয়াছিলেন। তাহার মাতার দৃঢ়চিত্তা 
বিষয়ে একটি জনশ্রুতি চলিত আছে। একবার তিনি তীর্থ দর্শনের মানসে 
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জগন্ীথ ক্ষেত্রে যাইবার জন্য উৎস্থুক হইলেন। তিনি ধনীর কন্তা ছিলেন 
মনে করিলে যান বাহনাদির সাহায্যে নিজ অভিপ্রায় পুর্ণ করিতে পারিতেন ; 
এবং তাহার পিতৃকুলও সেরূপ সাহাধা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু 
দ্বারকানাথের মাতার আত্মমর্ধ্যাদা জ্ঞান এমনি প্রবল ছিল যে, কিছুতেই 
তাহাতে সম্মত হইলেন না । অথচ আত্মীয় স্বজনের অনুনয় বিনয়ে সেই তীর্থ 
যাত্রা পরিত্যাগ করিতেও স্বীকৃত হইলেন না। যথা সময়ে তীর্থ যাত্র। 
করিলেন এবং নিজের পদঘ্বয়ের সাহাঁষো তাহা সমাধা করিলেন । দ্বারকানাথ 
সেই মাতার সন্তান, তাহাতে উত্তরকালে আমরা যে আত্মমধ্যাদাজ্ঞান 
দেখিয়াছি, তাহা মান্ছষে সচরাচর দেখা যাঁয় না। তাহার আত্মমর্ধ্যাদাতে 
আঘাত লাগিলে তিনি অবমাননাকারীকে জানিতে দিতেন যে, সিংহের সহিত 
তাহার কারবার। যেস্থলে এরূপে জানিতে দেওয়। সম্ভব হইত না সে স্থলে 
তনি মনের আবেগে অচেতন হইয়! পড়িতেন। 

সে যাহা হউক, শৈশবে গ্রামের গুকুমহাশয়ের পাঠশালে বিদ্যাশিক্ষা' আরম্ত 
করিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধোই তাহার ইত্রাজী শিখিবার বাসনা প্রবল 
হইল। তখন তীহার পিতার কর্স্থান ফরিদপুরে তাহাকে লইয়া যাওয়া 
হইল। কিন্তু সেখানে তীহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়। পড়িল। বাধা হইয়া তাহাকে 
আবার মাগুরখণ্ডে ফিরিয়া আনা হইল। এই অবস্থাতে তাহার অতিশয় 
বাগ্রতা বশতঃ তাহাকে গ্রামের নিকটবর্তী কালীপাড়া গ্রামের ইংরাজী স্কুলে 
ভন্তি করিয়া দেওগা হইল । তিনি নানা অস্বিধার মধ্যে সেখানে প্রবেশিকা 
পরীক্ষার শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ করিলেন। কিন্তু সে পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইতে 
পারিলেন না। বাঁধ্য হইয়! কাজ কর্মের চেষ্টাতে তীহাকে বিব্রত হইতে 
হইল। এই অবস্থাতে তিনি পর পর তিন স্থানে শিক্ষকতা! কাধ্যে ব্রতী 
ছিলেন; প্রথম, বিক্রমপুরের অন্তর্গত সোনারং, দ্বিতীয় ফরিদপুরস্থ ওলপুরে, 
তৃতীয় লোনসিং গ্রামের মাইনর স্কুলে। 

ইহার মধ্যে তাহার জীবনে এক মহা পরিবর্তন ঘটিল। তাহার বয়ঃক্রম 
যখন ১৭ বৎসর তখন একদিন শুনিলেন যে, এক হতভাগিনী বিপথগামিনী 
কুলীন কন্যাকে তাহার আত্মীয় স্বজন বিষ প্রয়োগ দ্বার! হত্য1 করিয়াছে । 
এই দারুণ সংবাদ তাহার পরছুঃখকাতর প্রাণে শেলসম বাজিল। তিনি 
অনুসন্ধান করিরা জানিলেন কুলীন কণ্তাদ্রিগকে এরূপে হত্যা করা বিরল ঘটন। 
নহে। তখন তাহার অন্তরাত্মা ক্রোধে ছুঃখে অধীর হইয়া গেল! তিনি 
মনে মনে প্রতিজ্ঞ করিলেন যে, কুলীন-শ্রেষ্ঠট হইলেও তিনি বহু-বিবাহ রূপ 
গহিত কার্যে কখনও লিপ্ত হইবেন না । নিশ্চয় জানিতেন যে, তাহার এরূপ 
প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার ফল এই হইবে যে, তাহার ছুই. অবিবাহিতা! ভগিনীকে 
চিরকৌমাধ্য ধারণ করিতে হইবে; তাহা জানিয়াও তিনি নিজ প্রতিজ্ঞা 

দৃঢ় রাখিবার সংকল্প করিলেন এবং সে সংকল্প রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 



৩৬৪. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 

এ কুলীন কন্যার হত্যাসংবাদ শ্রবণে কেবল যে বহুবিবাহের প্রতি তিনি 
.জাতক্রোধ হইয়াছিলেন তাহা নহে, তাহার প্রাণ ভারতীয় নারীকুলের দুঃখ 
দুর্গতির বিষয় ভাবিয়া নিরতিশয় ব্যথিত হইল। তিনি ভারতীয় নারীগণের 
অবস্থার উন্নতি বিষিয়ে চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । ১৮৬৯ সালে ষখন তিনি 
লোনসিং স্কুলে শিক্ষকতা করেন তখন মনের ভাব এইরূপ । সেইভাব লইয়! 
ধঁ সালে তিনি “অবলাবান্ধব” নামে এক সপ্তাহিক পত্র বাহির করিলেন। 
কাগজ খানি ঢাক হইতে প্রকাশিত হইতে লাগিল; এবং স্থৃপ্রসিদ্ধ ডেপুটী 
মাজিষ্রেট ও ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের অগ্রগণ্য সভ্য অভয়াকুমার দাস মহাশয়ের 
পুত্র প্রাণকুমার দাস প্রভৃতি কতিপয় উৎসাহী যুবক তাহার সহায় হইলেন। 
প্রাণকুমার দাস একবার কলিকাতাতে আসিয়া আমাদের কয়েক জনকে 
“অবলাবান্ধবে” মধ্যে মধ্যে লিখিবার জগ্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া গেলেন। 
আমর “অবলাবান্ধব” পড়িয়া অবাক হইতে লাগিলাম। €কান্ দূরবর্তী 
গ্রাম হইতে এ কোন্ ব্যক্তি নারীজাতির শিক্ষা ও উন্নতি সম্বন্ধে এরূপ উদার 
মত ব্যক্ত করিতেছেন। 

ক্রমে গাঙ্গুলি ভায়া তার কলিকাঁতাঁবাঁসী প্রবন্ধলেখক বন্ধুদিগকে দেখিবার 
জন্য একবার সহরে আসিলেন। আমরা আমাদের “হীরোকে” দেখিয়া 
লইলাম! বন্ধু সমাগমে স্থির হইল যে, অবলাবান্ধব কলিকাতায় তুলিয়া আনা 
হইবে । তদনুসারে ১৮৭০ সালে দ্বারকানাথ অবলাবান্ধব লইয়া কলিকাতায় 
আদিলেন। আসিয়! তাহার মহ| পরিশ্রম আরস্ত হইল। কলিকাতা আসাতে 
তিনি ঢাকার বন্ধুগণের সাহাধ্য হারাইলেন; কিন্ত কলিকাতাতে হঠাৎ সেরূপ 
সাহায্য পাইলেন না। অবলাবান্ধব সংক্রান্ত সমুদয় কার্য তাহার একার 
বন্ধে পড়িয়া গেল। প্রবন্ধ লেখা, প্রুফ দেখা, লেবেল লেখা, ব্টন করা 
প্রভৃতি প্রায় সকল কাধ্যই একা করিতে লাঁগিলেন। কিন্তু তাহাতেও 
পশ্চাৎ্পদ্র হইলেন না। আহ্লাদিতচিত্তে সমুদয় সহা করিতে লাগিলেন। 

ক্রমে তাহাকে বেষ্টন করিয়া ব্রাঙ্গপমাজের মধ্যেই এক অবলাবাদ্ধব 
নারীহিতৈষী দল দেখা দিল। ব্রান্মসমাজের অপরাপর আলোচনা ও 
আন্দোলনের মধ্যে নারীগণের শিক্ষা ও সামাজিক স্বাধীনতা বিষয়ে আলোচনা 
ও আন্দোলন চলিল। যে ১৮৭১ সালে ব্রাক্ষবালিকাদিগের বিবাহোপযুক্ত 
বয়স স্থির করিবার জন্য মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল, সেই ১৮৭১ সালেই 
তলে তলে ব্রাঙ্মমহিলাদিগের শিক্ষা ও স্বাধীনতা বিষয়ে আন্দোলন চলিল। 
তাহা অগ্রেই বর্ণন করিয়াছি । ব্রাক্ষমহিলাগণের উপাসনামন্দিরে পর্দার 

বাহিরে বসিবার অধিকার লইয়া এই আন্দোলন পাকিয়া উঠিল। কিরূপে 
১৮৭২ সালে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ভারতাশ্রমে বয়স্থা বিদ্যালয় স্থাপন 

করিলেন; এবং ফি.কারণে অবলাবান্ধব দল তাহাতে যোগ দিলেন না, তাহা 
অগ্রে বর্ণন করিয়াছি । ১৮৭৩ সালে গাুলি ভায়া কুমারী এক্রয়েড নামক 
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নধাগতা এক স্ৃশিক্ষিতা ইংরাজমহিলাকে তত্বাবধায়িক1 করিয়া “হিন্দুমহিলা 
বিদ্যালয়” নামে বালিকাদিগের জঙ্য উচ্চশেপীর এক বোডিং স্কুল স্থাপন 

করিলেন । তাহার জন্য অর্থসং্গ্রহ করা, যান বাহনাদির বন্দোবস্ত করা 
পাঠাদির ব্যবস্থা করা, ছাত্রীনিবাসে ছাত্রীগণের আহারাদির ব্যবস্থা করা, 
তাহাদের পীড়াদির সময়ে চিকিৎসাদির বন্দোবস্ত করা, প্রভৃতি সমুদয় কার্যের 
ভার এক গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর পড়িয়া গেল। তিনি আহলাদিতচিত্তে 
সেই সকল শ্রম বহন করিতে লাগিলেন । আমরা দেখিয়া পরস্পর বলাবলি 
করিতাম যে, মান্ষ এতদূর শ্রম করিতে পারে ইহাই আশ্চর্য্য । 

কুমারী এক্রয়েড বরিশালের জজ বেভেরিজ সাহেবের সহিত পরিণীতা 
হইলে ১৮৭৫ সালে এ হিন্দু মহিলাবিগ্যালয় বঙ্গ মহিলাবিদ্যালয় রূপে পরিণত 
হয় এবং কয়েক বৎসর পরেই বেখুন কালেজের সহিত একীভূত হইয়া যায়। 

বঙ্গমহিলাবিদ্যালয় উঠিয়া গেল বটে কিন্ত ্বারকানাথের কাধ্য শেষ হইল 
না। এদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকদের রাজনীতি চর্চার জন্য ভারতসভা 
স্থাপিত হইল । এখানে গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের আর এক কাধ্যক্ষেত্র খুলিল। 
কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি ইহার সহকারী সম্পাদক হইয়া অসাধারণ শ্রম 
করিতে লাগিলেন। মনোযোগপূর্ধবক রাজনৈতিক প্রশ্ন সকলের আলোচনা 
করা, আসামের কুলীদিগের অবস্থা পরিদর্শন করা, সপ্তীবনী সংবাদপত্রের সৃষ্ট 
ও সম্পাদন বিষয়ে সহায়তা করা, কংগ্রেসাদির কার্যের প্রধান ভার গ্রহণ করা 

ইত্যাদি নানা কার্যে তিনি ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন। তীহার প্রকৃতিই এই 
ছিল যে, যে কার্যে হাত দিতেন তাহা প্রাণ মনের সহিত করিতেন । 

একবার তিনি আসামের কুলীদিগের অবস্থা পরিদর্শনের জন্য স্বয়ং আসামে 
গমন করিলেন। তখন বর্ধাকাল সমাগত ত্রহ্গপুত্র জলপুর্ণ হইয়া ছুই ধার 
প্লাবিত করিতেছে ; যাতায়াত দুঃসাধ্য, তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্ত কত 
অন্থরোধ করা গেল, তাহার প্রতি কর্ণপাত করিলেন না; জলে ঝড়ে প্লাবনে 
স্বকাধ্য সাধনে রত রহিলেন। একদিন পথে চলিতে চলিতে নদীর জোতে 
জলমগ্ন হইলেন। সেদিন অতি কষ্টে তাহার প্রাণ রক্ষা হইল। তথাপি 
তাহার উৎসাহ বা কার্ধ্যতৎ্পরতার বিরাম হইল না। সেই কাধ্যেই 
প্রবৃত্ত রহিলেন। ওদিকে ইগ্ডিয়ান এসোসিএসনের সহকারী সম্পাদক 
দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি আসামে কেন, এই বলিয়া সর্বত্রই গবর্ণমেন্টের কর্মচারিগণ 
সশঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। তিনি যেখানেই যান সঙ্গে সঙ্গে পুলিস; অধিকাংশ 
স্থলে ডেপুটা কমিশনরগণ বাঙ্গালি ভদ্রলোক দিগের নিকট হইতে তাহার বিষয়ে 
সংবাদ সংগ্রহ করেন । 

এইরূপ অস্কবিধার মধ্যে কার্ধ্য করিয়াও তিনি চা-বাগানের কুলীদের 
বিষয়ে অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিলেন; এবং সঞ্জীবনীতে প্রেরণ করিতে 
লাগিলেন। এই হতভাগ্য কুলীদের ছুরবস্থার বিষয়ে লোকে অজ্ঞ ছিল, 
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তাহার প্রেরিত সংবাদে লোকের চিত্ত চমকিয়া উঠিল, কুলীদের রক্ষার জগ্য 
মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদিগের মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। দিন দিন কুলীসংক্রান্ত 
মোকদমার সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। গবর্ণমেন্ট কুলী আইনের পীংশোধন 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু আইন সংশোধন করিয়াও এক্ষণে যাহা 
আছে তাহাও নির্দোষ নহে। এখনও হতভাগ্য কুলীগণ না জানিয়। 
আপনাদ্দিগকে দাঁসত্বে বিক্রয় করিয়া বন্দীদশাতে দিন যাপন করিতেছে । 
আর দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় নাই, তাহাদের জন্য কাদিবার লোকও নাই । 

একদিকে গঙ্গোপাধ্যায় মহাঁশয় যখন রাজনীতি ক্ষেত্রে বীরের ন্যায় কার্ধ্য 
করিতেছিলেন তখন তীহার হৃদয় ও তাহার আশ্চর্য্য কাধ্যশক্তি আর 

একদিকে ব্যাপৃত ছিল। ১৮৭৮ সালে সাধারণ ব্রান্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। 
ইহার প্রতিষ্ঠার সময় তিনি ইহার একজন প্রধান সারখি ছিলেন । প্রতিষ্ঠার 
পুর্ববে ইহার উদ্যোগকারী ব্রাহ্মগণ “সমালোচক” নামে একখানি সঃগ্তাহিক পত্র 
গ্রকাশ করেন। অল্প দিন পরেই তিনি তাহার সম্পাদকতা৷ ভার গ্রহণ করিয়া 
তাহাতে অগ্নি উদগীরণ করিতে আরস্ত করিলেন । কেবল তাহা নহে, সে 
সময়ে বিবাদ বিসম্বাদে তিনি অগ্রণী হইতে লাগিলেন। বিবাদ অনেকেই 
করিয়াছিল, কিন্তু অপরের বিবাদে আর দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবাদে 
একটু প্রভেদ ছিল। অন্যে বিবাদ করে এবং বিবাদের পশ্চাতে বিদ্বেষ 
রাখে; গাঙ্গুলি ভায়ার বিবাদে তীব্রতা থাকিত, কট,ক্তি থাকিত, উচিত কথা 
বলা থাকিত, শুনিলে মনে হইত শকুনি যেমন মৃত প্রাণীর পেট পা দিয় 
চাঁপিয়া ভিতরকার নাড়িভূড়ি বাহির করে, তেমনি যেন তিনি বিপক্ষের পেট 
চাঁপিয়৷ ঠোঁট দিয়া নাড়িভূড়ি বাহির করিতে পারেন, কিন্তু ফলত: বিদবেষবুদ্ধি 
তাহার মনের ত্রিপীমায় থাকিত না। তিনি বলিবার যাহ! বলিলেন, 
প্রতিবাদীর মুখের উপরেই বলিলেন; করিবার যাহা করিলেন, দশজনের 
সমক্ষেই করিলেন; তৎ্পরেই আর কিছুই নাই, বিদ্বেষ লইয়া ঘরে 
আসিলেন না । এই গুণের জগ্ঠই আমরা তাহাকে ভালবাসিতাম । তাহার 
কথা বা ব্যবহারে ক্লেশ পান নাই, এমন অল্প লোকই আমাদের মধ্যে আছেন; 
কিন্ত এসকল সত্বেও তাহাকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করিতেন না, এমন 
কাহাকেও দ্বেখি নাই। তিনি তৎপরে কয়েক বৎসর সাধারণ ব্রাঙ্মসমাজের 
সম্পাদক ছিলেন । 

অবলাবান্ধব ও বঙ্গমহিল] বিদ্যালয় উচ্গিন্না গেলে তাহার নারীজাতির 
উন্নতি সম্বন্ধীয় কার্য শেষ হয় নাই। কিছু দিন পুর্বে তাহার প্রথম পত্ীর 
মৃত্যু হুইয়াছিল। তাহার পরে বহুদিন তিনি দীরপরিগ্রহ করেন নাই। 
অবশেষে তদানীন্তন লব্ধপ্রতিষ্ঠা উচ্চশিক্ষিতা কাদছিনী বস্তুর পাণিগ্রহণ 
করেন। কুমারী কাদগ্বিণী ১৮৮৩ সালে বি. এ. পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হন। 

গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় কিছুদিন পরে তাহাকে বিবাহ করিয়া, তাহাকে 
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মেডিকেল কালেজে ভন্তি হইবার, জন্ত উৎসাহিত করিয়া তোলেন। 
প্রথমতঃ তাহারি প্রবোচনাতে কাঁদঘ্িনী মেডিকেল কাঁলেজে এবং সেখান 
হইতে বাহির হইয়া চিকিৎসা! বিদ্যা শিক্ষা সমাধা করিবার জন্য ইংলগ্ডে গমন 
করেন; সেখান হইতে উপাঁধিলাভ করিয়া স্বঘেশে ফিরিয়! চিকিৎসা কার্যে 
প্রবৃত্ত হন। 

কেবল রাজানীতির চচ্চা এবং ধর্ম ও সমাঁজ সংস্কারেই যে গাঙ্গুলি মহাশয়ের 
সমগ্র সময় অতিবাহিত হইয়াছিল তাহা নহে, এত কার্যে ব্যস্ততার মধ্যে 
তিনি সাহিত্য-রচনার সময় পাইয়াছিলেন। তাহার প্রণীত কোন কোনও 
গ্রন্থ বিশেষ সমাদর পাইয়াছে | “বীরনারী” ও “ভুরুচির কুটার” নামে তিনি 
দুইখানি উপন্তাস গ্রন্থ রচন! করিয়াছিলেন। এতভিন্ন “জীবনালেখ্য” 
নামে এক গ্রন্থে স্বীয় ছুর্গামোহন দাস মহাশয়ের প্রথম। পত্রী ত্রহ্মময়ীর জীবন 
চরিত ব্যক্ত করেন; এবং বহু পরিশ্রম সহকারে ইংরাজী “ইয়ারবুক” নামক 
গ্রন্থের অন্নুকরণে “নববাধিকী” নামে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বঙ্গের অনেক 
খ্যাতনাম! ব্যক্তির জীবন চরিত তাহণতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এততিন্ন তাহার 
শিশুপাঠ্য কয়েক খানি গ্রন্থ আছে। এইরূপ নান! কাধ্যে ব্যন্ত থাকিতে 
থাকিতে ১৮৯৮ সালের ১৩ই আধাঢ় দিবসে গুরুতর যককৎরোগে তিনি 
গতাস হন। 

মনোমোহন ঘোষ 

১৮৭০ হইতে ১৮৮০ পধ্যন্ত এই কালের মধ্যে যে সকল সাধু পুরুষের শক্তি 
বঙ্গসমাজে বিশেষরূপে অনুভূত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে স্থগ্রসিদ্ধ মনোমোহন 
ঘোষ একজন । কৃতি ব্যারিষ্টার ও পদে সন্ত্রমে অগ্রগণ্য বলিয়াই ষে তীহাকে 
আমর জানিয়াছিলাম তাহা নহে ; স্বদেশ-হিতৈষী, সদাশয় ও সর্বপ্রকার 
মদমুষ্ঠানের উৎসাহদাতা বলিয়! তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। অগ্রেই 
বলিয়াছি ১৮৭৬ সালে ষখন ভারত-সভ। প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তাহার ভবন এ 
সভার প্রধান উদ্যোগী ব্যক্তিগণের সম্মিলনের স্থান ছিল। কেবল তাহা নহে) 

এ কালে নারীগণের উচ্চশিক্ষা বিধানার্থ যে কিছু আয়োজন হইয়াছিল, : 
তিনি সে সকলের পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহদীতা ছিলেন । এজন্য তীহাকে 
নব্যবঙ্গের এই তৃতীয় যুগের একজন নেতা বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে । 

মনোমোহন ১৮৪৪ সালের ১৩ই মার্চ দিবসে পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর জেলার 
অন্তর্গত এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পিতা স্বর্গীয়,রামলোচন 
ঘোষ সে কালের একজন সবজজ ও শ্বদেশ-হিতৈষী ব্যক্তি বলিয়া! লোকসমঘাজে 
প্রসিদ্ধ ছিলেন। এরপ শুনিতে পাওয়া যায়, রামলোচন যৌবনকালে মহাত্মা 
রাজা রামমোহন রায়ের সংশ্রধে আসিয়া, গ্রীতি ও শ্রদ্ধান্থজ্রে উক্ত মহাপুরুষের 
সহিত বদ্ধ হইয়াছিলেন ; এবং তীহার নিকট হইতে হৃদয় মনের উদার ভাব 



প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মনোমোহন উত্তরাধিকারী স্ত্রে পিতার উদার ভাব 
লাভ করিয়াছিলেন। 

মনোমোহন বাল্াযকালে নদীয়! জেলাস্থ কৃষ্ণনগর সহরে স্বীয় রিতার নিকট 
থাকিয়া কৃষ্ণনগর কালেজে ইংরাজী শিক্ষা করেন। সেখান হইতে ১৮৫৯ 
সালে প্রবেশিক1 পরীক্ষীতে উত্তীর্ণ হন। তৎপুর্বেই ১৮৫৮ সালে টাকী 
শ্রীপুরের বিখ্যাত রায়বংশের অন্যতম বংশধর শ্যামাচরণ রায়ের কন্ঠ ব্বর্ণলতার 
সহিত তিনি পরিণয়-পাঁশে বদ্ধ হন। এই শ্রীপুরের রায়গণ স্থুপ্রসিদ্ধ বসন্ত 
রায়ের বংশজাত। কুলমর্ধ্যাদাতে ইহারা বঙ্গদেশের কায়স্থ-সমাজে অগ্রগণ্য । 
রামলোচন নিজে পদ-গৌরবে অগ্রগণ্য হইয়া এই স্তপ্রসিদ্ধ কাস্থ-পরিবারের 
সহিত বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন । 
'  আগ্রেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, সে সময়ে নীলের হাঙ্গামা ও আন্দোলনে 
সমগ্র বঙ্গদেশ ও বিশেষভাবে নদীয়া জেল! অতিশয় উত্তেজিত হইয়াছিল । 
নীলকরদ্িগের অত্যাচার ও প্রজাদের ধম্মঘট উভয় চলিতেছিল। এর নীলের 
হাঙ্গামা বালক মনোমোহনের চিত্তকে উত্তেজিত করে । কৃষ্ণজনগরে থাকিতে 

থাকিতে ১৮৬০ সালে, তিনি নীলকরদিগের বিরুদ্ধে লিখিতে আরম্ভ করেন। 
হিন্দুপেটিয়টের সম্পাদক হরিশ্চন্ত্র মুখোপাধ্যায় বিপজ্জীলে জড়িত হইয়া 
অসময়ে প্রাণত্যাগ করাতে তাহ! নাকি উক্ত পত্রিকাঁতে যথাসময়ে প্রকাশিত 
হইতে পারে নাই; এবং তাহাই নাকি মনোমোহনকে “ইত্ডিয়ান মিরার" 
প্রকাশে উৎসাহিত করিয়াছিল। 

১৮৬১ সালে মনোমোহন কলিকাতা! প্রেসিডেন্সি কালেজে পাঠ করিতে 
আঁসিলেন ; এবং এখানে আসিয়া নবোদীয়মান কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের 
সহিত বন্ধুতাত্থত্রে বদ্ধ হইলেন। ইহারা ছুই বন্ধুতে মিলিত হইয়া “ইপ্ডিয়ান 
মিরার” নামে পাক্ষিক সংবাদপত্র বাহির করিলেন। তাহা এক্ষণে দৈনিক 
হইয়াছে; এবং কেশববাবুর পিতৃব্যপুক্র শ্রীযুক্ত নরেন্্রনাথ সেনের দ্বারা 
সম্পাদিত হইতেছে। 

১৮৬২ সালে ঘোষজ মহাশয় সিবিল সাধ্বিস পরীক্ষা দিবার জঙ্য ইংলগ্ডে 
গমন করেন ; এবং সেখানে চারিব্সর বাস করেন। ইহার মধ্যে তিনি 
দুইবার সিবিল সাধ্বিস পরীক্ষাতে উপস্থিত হন; কিন্তু পরীক্ষার নিয়মাদির 
পরিবর্তন ঘটাতে দুইবারই অক্ৃতকাঁধ্য হন। তৎপরে বারিষ্টারি পরীক্ষাতে 
উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৬৬ সালের জুন মাসে স্বদেশেপ্্রতিনিবৃত্ত হন। এই সময়ে 
তাহার পিতার মৃত্যু হয়। ১৮৬৭ সালের প্রারস্ত হইতে তিনি কলিকাতা 
হাইকোর্টে বারিষ্টারি কাধ্য আরম্ভ করেন। 

বারিষ্টারি আরম্ভ করিবামাত্র তাহার প্রতিভা উক্ত কোর্টের জজদিগের 
এবং দেশের লোকের নয়নগোচর হইল। তিনি অল্পদিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিলেন; এবং ফৌজদারী মোকদ্দমা বিষয়ে একজন স্থবিজ্ঞ বারিষ্টার 
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হইয়া উঠিলেন। তিনি হাইকোর্টের স্থপ্রসিদ্ধ বিচারপতি ফিয়ার সাহেব 
প্রভৃতি সন্্রাস্ত ইংরাজগণের প্রিয়পান্র হইলেন। - 

কিন্তু যেজন্য তিনি বঙ্গদেশের উপকারী বন্ধুূপে পরিগণিত হইলেন, তাহা! 
তাহার স্বদেশ-হিতৈধিতা। তিনি শ্বদেশে পদাপণ করিয়াই স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি 
বিধান বিষয়ে মনোযোগী হইলেন। মৃত্যুকাল পধ্যস্ত এবিষয়ে তাহার 
মনোযোগ অবিশ্রান্ত ছিল। তিনি মরণের দিন পর্যন্ত বেখুন কালেজের 
সম্পাদকের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি বিলাত হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া! 
প্রথমে আপনার পত্বীর শিক্ষার বিষয়ে মনোযোগী হইলেন। তখন 
স্বদেশীয়দিগের মধ্যে বালিকাদিগের উচ্চ শিক্ষার স্থান ছিল না। তিনি 
শিক্ষা-বিধানার্থ আপনার পত্বীকে লোরেটোকন্ভেণ্ট নামক সন্যাঁসিনীদিগের 
আশ্রমে রাখিলেন। এই সময়ে তাহার যে সংযম, মিতাচার ও স্বকর্তব্য- 
সাধনে দৃঢ়মতি, দেখা গিয়াছিল, তাহা! অতীব প্রশংসনীয় । কেশবচন্ত্র সেন 
মহাশয়ের মুখে ঘোষজ মহাশয়ের এই সময়কার সাধুতা ও সতানিষ্ঠার ভূয়সী 
প্রশংসা শুনিয়াছি | 

পত্বীকে শিক্ষিত1 করিয়া লইয়া তিনি সংসার পাতিয়া বসিলেন; এবং 
বিবিধ প্রকারে শ্বদেশের উন্নতি বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন। তন্মধ্যে 
একট] কাঁজ তিনি করিতে লাগিলেন যেজন্য স্বদেশের লোকের অন্্রাগভাজন 
চইলেন। যে সকল স্থলে তিনি দেখিতেন যে, কোনও লোক রাজকর্শচারীদের 
মবিচারে বা] অত্যাচারে ক্লেশ পাইতেছে, সে সকল স্থলে তাহাদের পক্ষ 

অবলম্বন করিয়া নিজের আইনজ্ঞতার দ্বারা তাহাদিগকে রক্ষা করিবার 
গ্যাস পাইতেন। এজন্য তিনি গুরুতর শ্রম করিতে কাতর হইতেন না। 
এসকল মোকদ্দম। এরূপ দক্ষতার সহিত চালাইতেন যে, অধিকাংশ স্থলেই 
জয়লাভ করিতেন ; এবং দেশে ধন্য ধন্য রব উঠিয়! যাইত । এইরূপে তাহার 
পরিচালিত অনেক মোকদ্দম! আইনজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মধ্যে গ্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছে। 

১৮৭২ সালে নারীগণের উচ্চশিক্ষা লইয়া উন্নতিশীল ত্রাহ্মদলে যখন 
আন্দোলন উপস্থিত হইল, তখন তিনি উচ্চশিক্ষা পক্ষপাতিগণের পৃষ্ঠপোষক 
হউলেন। বঙ্গমহিল! বি্ালয়ের তত্বাবধায়িক1 কুমারী এক্রয়েড এদেশে 
আসিয়! তাহাঁরই ভবন আশ্রয় করিলেন; এবং সেখানে বসিয়া এদেশীয় 
সারীহুলের শিক্ষাবিধানের বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাঁগিলেন। ইহা আগ্রেই 
উক্ত হইয়াছে। 

১৮৭৬ সাঁলে ভারতসভা! যখন স্থাপিত হইল, তখন তিনি ইহার একজন 
প্রধান পরামর্শাঁতা হইলেন; তাহার ভবন ইহার প্রতিষ্ঠাতাদিগের সম্মিলনের 

ক্ষেত্র হইল; এবং তিনি ইহার কাধ্য নির্বাহ বিষয়ে ইহার কর্শচারীদিগকে 
সহায্য করিতে লাগিলেন। তৎপরে ইত্ডিয়ান কংগ্রেস স্থাপিত হইলে তিনি 
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উৎসাহের সহিত রাজনীতির আন্দোলনে সাহায্য করিতে লাগিলেন 
ংগ্রেসের অবলম্বিত আলোচ্য বিষয় সকলের মধ্যে একটি বিষয় তিনি 

সর্ধপ্রথমে অবতারণা করেন; এবং দৃঢ়তার সহিত প্রচার করে্ন। তাহ 
বিচার ও শাসন বিভাগকে স্বতন্ত্র করা । রাজপুরুষগণ এতদিনের পর এই 
পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিবার জন্য প্রস্তত হইয়াছেন। কিন্তু মনোমোহ্ 
ঘোষ মহাশয় যে সময়ে এদিকে সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিবার চেষ্ট 
করিয়াছিলেন, তখন এবিষয়ে অনেকের দুষ্টি পড়ে নাই। ইহাতেই তীহার 
দুরদিতা ও স্বজাতিপ্রেমের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে । 

১৮৬৯ হইতে ১৮৮৫ সালের মধ্যে তিনি ব্বদেশবাসিগণের চিত্তে স্বজাি 
প্রেম উদ্দীপ্ত করিবার জন্য নানা স্থানে বক্তৃতাদি করেন। ১৮৮৫ সালে 
'তিনি স্বদেশীয়গণের প্রতিনিধিরূপে ইংলগ্ডে গমন করিয়া সে দেশের নান 
স্থানে ভারতের দুঃখ ছুর্গীতির বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতার ফলে 
অনেকের দৃষ্টি ভারতবর্ষের দিকে আকুষ্ট হয়; এবং ইংলগ্ডে ভারতহিতৈষ 
দলের অঙগপুষ্টি ও তাহাদের প্রভাব বুদ্ধি হয়। 

এইরূপে স্বদেশের হিত চিন্তাতে রত থাকিতে থাকিতে ১৮৯৬ সালে 

দারুণ পক্ষাঘাত রোগে তাহার মৃত্যু হয়। তাহার মাতৃভক্তি অতিশয় প্রগার 
ছিল। কলিকাতায় বিষয় কর্মে ব্যাপৃত থাকিবার সময়েও একটু অবসর 
পাইলেই জননীর চরণদর্শনের জন্য কৃষ্ণনগরের বাড়ীতে যাইতেন; এব! 
মাতৃ সঙ্গে কয়েক দিন যাপন করিয়া আসিতেন। সেই নিয়মান্থগারে এ 
বৎসরের অক্টোবর মাসে পুজার বন্ধের সময় কৃষ্ণনগরের বাড়ীতে গমন 
করিয়াছিলেন । সেখানে একদিন হঠাৎ মাথাতে রক্ত উঠিয়া অচেতন হইয়া 
পড়েন। তাহার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রাণ বায়ু তাহার দেহকে পরিত্যাগ 
করিয়া যায়। 

এততিন্ন এই কালের নেতৃবৃন্দের মধ্যে কেহ কেহ এখনও জীবিত আছেন। 
সেজন্য তাহাদের জীবন-চরিত ব্যক্ত করা গেল না। 

চুর্দশ গরিচ্ছ্ে 
* কর্ম হইতে অবহৃত হইয়া কৃষ্ণনগরে বসিবার পর ১৮৬৮ সালে; 

ফেব্রুয়ারি মাসে লাহিড়ী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ কন্তা লীলাবতীর বিবাহ হয় 
ডাক্তার তারিণীচরণ ভাদুড়ী নামক একজন এসিষ্ট্যাপ্ট সার্জনের সহিত 
এই বিবাহ হয়। দেশীয় প্রচলিত রীতি অঙ্থ্সারে এ বিবাহ হয় নাই। 
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লাহিড়ী মহাশয় নিজে ঈশ্বর সাক্ষী করিয়া কন্তা সম্প্রদান করিয়াছিলেন; এবং 
লীলাবতী তখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। | 

এই বিবাহ মহাসমারোহপুর্বক সম্পন্ন হইয়াছিল। নবদ্ীপাঁধিপতি 
মহারাজ সতীশচন্দ্র প্রভৃতি কষ্ণনগরের প্রায় সমস্ত সন্তরান্ত ব্যক্তি বিবাঁহ- 
স্থলে উপস্থিত ছিলেন। ততন্তিন্ন কলিকাঁত। হইতে কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র 
মজুমদার, জ্যোতিরিক্ত্রনাথ ঠাকুর, কাঁলীচরণ ঘোঁষ প্রভৃতি অনেক ভদ্রলোক 
নিমন্ত্রিত হইয়। গিয়াছিলেন। কৃঞ্চনগরের লোকে লাহিড়ী মৃহাশয়কে এমনি 
ভালবাসিত যে, কি ইংরাজ কি বাঙ্গালি, এই গাহস্থ্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইতে ও 
সাহায্য করিতে কেহই ক্রুটী করেন নাই। তন্মধ্যে গ্রনিদ্ধ রায় পরিবারের ভরাতৃ- 
গণ বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য ৷ রায় বাহাদুর যদুনাঁথ রাঁয়, কুমারনাথ রায়, কুষ্ণনাথ 

রায় ও দেবেন্দ্রনাথ বায় প্রভৃতি ভরাতুগণ সদাশয়তাঁর জন্য কষ্ণনগরে স্থপ্রসিদ্ধ। 
ইহাদের আতিথ্য ও সৌজন্য ধাহারা একবার ভোগ করিয়াছেন, তাহারা 
কখনই তাহা বিস্বৃত হইবেন না। যেখানেই সাহায্যের প্রয়োজন, সেইখানেই 
সাহায্য করা যখন এই পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের স্বভাব, তখন লাহিড়ী মহাশয়ের 
কন্ার বিবাহে যে ইহারা সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবেন, তাহাতে আর 
বিচিত্র কি। লাহিড়ী মহাশয়কে ইহারা চিরদিন পরমাঝ্মীয় ও অভিভাঁবক- 
স্বরূপ ভাবিয়া আসিয়াছেন। স্থৃতরাং লীলাব্তীর বিবাহকে ইহার! আপনা- 
দের নিজের গৃহের কন্ঠার বিবাহ জ্ঞান করিয়া কয় ভাই বুক দিয়া পড়িয়া 
ছিটলন। আহারাদি উত্তমরূপ বন্দোবস্ত করা, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের সমুচিত 
অভ্যর্থনা করা প্রভৃতি সকল কাধ্যের ভার ইহারাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
কোনও দিকে কিছুরই অপ্রতুল হয় নাই। 

লাহিড়ী মহাশয়ের পারিবারিক অনুষ্ঠানের কথ! বলিতে গেলেই ছুইটি 
কথা ম্মর্ণ হয়; এবং প্রকৃত সাধুতার কি অপূর্ব আকর্ষণ তাহা মনে হইয়া 
চক্ষের জল রাখা যায় না। প্রথম, কৃষ্জনগরের আপামর সাধারণ সকল শ্রেণীর 
লোকের তাহার প্রতি যে শ্রদ্ধা ভক্তি দেখিয়াছি, তাহা কোনও দিন ভূলিবার 
নহে। একটি ঘটনা আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, তাহা বলিতেছি। 

আমি একবার কষ্ণনগরে গিয়াছিলাম; তখন লাহিড়ী মহাশয় কষ্জনগরে 

ছিলেন। আমি তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে 

যাইতেছি, পথে কতকগুলি নিয়শ্রেণীর মানুষ দেখিলাম । তখন সাম়ংকাল? 
বোধ হইল তাহারা বাজার করিয়া! ঘরে ফিরিয়া যাইতেছে । আমি তাহাদের 

পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ যাইতেছি। হঠাৎ আমার মনে হইল, রামতন্থ বাঁবুর প্রতি 
ইহাদের কিরূপ ভাব একবার দেখি। এই ভাবিষ্বা পশ্চাৎ হইতে জিজ্ঞাস 
করিলাম, “হাহে বাপু, তোমরা কি কষ্নগরের লোক ?” 

উত্তর। আজ্ঞে, কৃষ্ণনগরেরই বলতে হবে, পাশের গ্রামের । 
প্রশ্ন। তোমরা কি রামতস্থু লাহিড়ীকে জান? 
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উত্তর। কে? আমাদের বুড়ো! লাহিড়ী বাবু? তাকে কে নাজানে? * 
প্রশ্ন। তিনি কেমন মানুষ? 
উত্তর। তিনি কি মানুষ? তিনি দেবতা। 

- প্রশ্ন । সেকি হে! পৈতে ফেলা লোক, হাঁস মুরগী খান, দেবতা কেমন ? 
অমনি মানুষগুলি ফিরিয়! ঈীড়াইল। “কে গো মশাই, আপনি বোধ হয় 

এদেশের মানুষ নন।” 

“ন। বাপু, আমি এদেশের মানুষ নই ।৮ 
উত্তর। ওঃ তাইতে, আপনি যে সব বললেন ও সব কর] অন্যের পক্ষে 

দোষ, শুর পক্ষে দোষ নয়, উনি যা করেন তাই শোভা পায়। 
আমি একেবারে অবাক হইয়া গেলাম । পরে কতলোকের নিকট এই 

গল্প করিয়াছি । 
বৃদ্ধ লাহিড়ী মহাশয়ের প্রতি কৃষ্নগরের সাধারণ লোকের ষ্খন এই ভাব 

ছিল, তখন ভদ্রলোকদের কি ভাব ছিল, তাহা সকলেই অনুমান করিতে 
পারেন। সুতরাং সকল শ্রেণীর লোকেই তীহার কণ্ঠার বিবাহে পরমানন্দিত 
হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই । 

তৎপরে দ্বিতীয় স্মরণ রাখিবার যোগ্য কথা, লাহিড়ী মহাশয়ের ছাত্রগণের 
তাহার প্রতি শ্রদ্ধ। ভক্তি। ইহ স্মরণ করিলেও মন মুগ্ধ হয়। তিনি পেক্সন 
লইয়া]! কর্ম হইতে অবন্থত হইয়া বসিলে এই গুরুভক্তির উজ্জল প্রমাণ প্রাপ্ত 
হওয়| গেল। ইহা বলিতে কিছুই লজ্জা বোধ করিতেছি না, বরং আনন্দিত 
হইতেছি, তাহার পুরাতন ছাত্রগণের মধ্যে কেহ কেহ এই সময় হইতে ঠিক 
পুতের ক'জ ক্বিতে আস্ত কবিলেন। তন্মধ্যে খ্যাতনাম! ম্ব্গীয় কালীচর্ণ 
ঘোঁষ মহাশয় সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন। ইনি নিজ গুরুর জন্য যাহ করিয়াছেন 
তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ পরে করিব। অপরাপর অন্গত ছাত্রের মধ্যে অনেকে 

এখনও জীবিত আছেন। ইহারা এখনও লাহিড়ী মহাশয়ের পরিবার 
পরিজনের পার্থ দণ্তীয়মান আছেন ; এবং সর্ববিধ অবস্থায় উপদেশ, পরামর্শ 

সাহায্যাদি দ্বারা জোষ্ঠ ভ্রাতার কাধ্য করিতেছেন। স্থৃপ্রসিদ্ধ রাজা প্যারী- 
মোহন মুখোপাধ্যায় এই শ্রেণীগণ্য । ইনি পৃষ্ঠপোষক না হইলে শরৎকুমার 
নিজ ব্যবসাতে যে পরিমাণে উন্নতি করিয়াছেন তাহা করিতে পারিতেন না। 
বালী উত্তরপাড়। স্কুলে লাহিড়ী মহাশয়ের যে ম্তিফলক রহিয়াছে, তাহা 
প্রধানত; ইহার গুরুভক্তির নিদর্শন | ধন্য গুরু ! ধাহাকে একবার দেখিয়া 
জীবনে তোলা যায় না। ধন্য ছাত্র! ধাহারা আমরণ গুরুকে উচ্চতম স্থানে 
রাখিয়া, পুজা করিতে পারেন। গুরুশিষ্ের সম্বন্ধ বর্তমান সময়ে যাহা 
দাড়াইতেছে তাহা স্মরণ করিয়! এই ছবির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও সথথ হয়। 
এই সকল ছাত্রের কথা ভাবিলেও আনন্দ হয়। 

লাহিড়ী মহাশয়কে ও তাহার পরিবার পরিজনকে ইহার] যে ভাবে 
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পরিচর্ধ্যা করিয়া আসিয়াছেন, তাহর বর্ণনা হয় না। ঈশ্বরচন্দ্র বিস্তাসাগর 
মহাশয় ছাত্র না হইয়াও বন্ধুতা ও প্রীতিস্ত্রে লাহিড়ী মহাশয়কে এমনি গ্রীতি 
ও শ্রদ্ধা করিতেন যে, তীহার কোনও প্রকার অভাব জানিলেই সাহাধা দানে 
মুক্ত-হস্ত ছিলেন। 

১৮৬৯ সালের আগষ্ট মাসে লীলাবতী পুত্রের মুখ দর্শন করিলেন। 
অন্পপ্রাশনের সময় এই পুত্রের নাম চারুচন্দ্র রাখা হয়। সে সময়েও কৃষ্ণনগরের 
সকল শ্রেণীর লোককে নিমন্ত্রণ করিয়া অন্নপ্রাশন ক্রিয়া সমারোহের সহিত 
সম্পন্ন কর] হইয়াছিল । 

সে সময়ে কিছুদিনের জন্য লাহিড়ী মহাশয় গোবরভাঙার প্রসিদ্ধ ধনী 
পরিবার, মুখুয্ে বাবুদের বাড়ীতে নাবালক পুত্রগণের অভিভাবকতা কার্যে 
নিযুক্ত ছিলেন। তাহার চরিত্রের খ্যাতি দেশমধ্যে এবপ ব্যাপ্ত ছিল যে, 
অভিভাবক কাছাকে করা যাইবে, এই প্রশ্ন উঠিলে গভর্ণমেন্টের পরামর্শক্রমে 
তাহাকেই নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তিনি তছুপলক্ষে কিছুদিন গোবরডাঙ্গাতে 
বাস করিয়াছিলেন। তিনি যেখানেই গিয়াছেন সেইথানেই আপনার স্মৃতি 
রাখিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং গোবরডাঙ্গাতেও যে নিজের স্মৃতি রাখিয়াছেন 

তাহ] বল! বাহুল্য মাত্র। তাহার প্রমাণ ব্বরূপ খাঁটুরা। ব্রাহ্মলমাজের মুদ্রিত 
বিবরণ হইতে নিয়লিখিত কয়েক পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :_ 

“কৃষ্ণনগর নিবাসী স্প্রসিদ্ধ বাবু রামতন্থ লাহিড়ী, লেপ্টনাণ্ট গবর্ণর কর্তৃক 
গোবরভাঙ্গার নাবালক জমিদারগণের অভিভাবক নিযুক্ত হন। তাহার 
গোবরডাঙ্গায় অবস্থিতি কালে তিনি সর্ধদ] খাটুরা-দত্তবাড়ী ব্রাহ্মবন্ধুর সহিত 
সর্ব-বিষয়ে যোগদান করিয়া যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করেন। একজন বিজ্ঞ 

প্রাচীন সন্ত্রান্ত লোক, চিরপ্রচলিত জাতি, কুসংস্কার প্রভৃতি অগ্রাহা করিয়। 
যুবক ব্রাঙ্মের সহিত সকল বিষয়ে যোগদান করিতেছেন, ইহা! পল্লীগ্রামের 

মধ্যে একটি সম্পূর্ণ নৃতন ব্যাপার । তাহার এরূপ কার্ধ্য দেখিয়া লোকে 
আশ্চর্ধ্যান্থিত হইত; কিন্তু তাহার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ নিন্দা-স্চক কোন কথা 
কেহ ব্যক্ত করিত নাঁ। যেরূপ লোক কখনও উপাসনায় যোগ দেন নাই, 
তাহার আহ্বানে এমন ব্যক্তিও সে সময়ে উপাসনায় যোগ দিয়াছেন । প্রাচীন 
সংক্কারাপন্ন যে সকল হিন্দুদিগের ব্রাহ্মদিগের সহিত বিচ্ছিন্ন ভাব ছিল, তিনি 
সেই সকল সম্তরান্ত হিন্দুদিগের প্রত্যেকের বাটাতে গিয়া উদার ভাবে মিশিয়া' 
তাহাদিগের সম্ভীব আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাহার অবস্থিতিতে এই প্রকারে 
যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল ।” + 

১৮৬৯ সালে কলিকাতা! সহরে লাহিড়ী মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী, পরলোকগত 
দ্বারকানাথ লাহিড়ী মহাশয়ের জঞোষ্ঠা কন্যা, অন্নদায়িনীর বিবাহ ত্রাক্ষপদ্ধতি- 
অনুসারে সম্পন্ন হয়। অগ্রেই বলিয়াছি দ্বারকণনাথ লাহিড়ী উত্তরকালে 
শ্ীষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত হন। কিন্তু তাহার গৃহিণী বা কন্তাগণকে খ্রীত্ীয় ধর্দে 

ও 
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দীক্ষিত করিবার পুর্বেই তিনি ইহলোক হইতে অপন্ত হন। পিতার মৃত্যুর 
পর তাহার ছুই কন্তা অক্নদায়িনী ও রাধারাণী কলিকাতাতে আনীত স্কুন; এবং 
লাহিড়ী মহাশয়ের অভিভাবকতার অধীনে রক্ষিতা হন। স্থৃতরাং লাহিড়ী 
মহাশয় কন্তাকর্তীা হইয়া! এই বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। কলিকাত! নিবাসী 
স্থপরিচিত ব্রান্ধ হরগোপাল সরকারের সহিত অন্নদায়িনীর বিবাহ হয়। এই 
সময় হইতে ত্রাহ্মদ্িগের সহিত ও ব্রান্মদমাজের সহিত লাহিড়ী মহাশয়ের 
পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হইতে আরস্ত হয়। ১৮৬৯ সাল হইতে তিনি মধ্যে মধ্যে 
কৃষ্ণনগর হইতে কলিকাঁতাতে আসিতেন ; এবং প্রায় তাহার ত্রাতুক্পুত্রীদিগের 
গৃহে বাস করিতেন। সেই সম্পর্কে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলের সহিত তাহার 
আলাপ ও আত্মীয়তা বদ্ধিত হইতে থাকে । এই সময়ে আমিও তাহার সহিত 
পরিচিত হই । আমার বেশ ম্মরণ আছে, যখন তিনি নব ব্রাক্ষদলকে দেখিতেন, 
তখন আনন্দিত হইয়া সর্বদা বলিতেন, “হায়! রসিকরুষ্জ ও রামগোপাল 
যদি এখন থাকিতেন, তাহ! হইলে একবার এই যুবকদিগকে লইয়া দেখাইয়। 
বলিতাম, “দেখ তোমরা! দেশে যেরপ অগ্রসর দল দেখিবার জগ্য প্রার্থনা 
করিয়াছিলে, সেরূপ দল দেখ! দিয়াছে |” » 

এই সময়ের কয়েক দিনের কয়েকটি ঘটনা আমার স্থৃতিতে আছে। 
প্রথম, অন্নদায়িনীর বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র যখন বাহির হয়, তখন তিনি 
আমাদিগকে তীহার বন্ধুবান্ধবের একটি তালিকা প্রস্তুত করিতে বলিলেন। 
তাহার বন্ধু বান্ধব সকল শ্রেণীর মধ্যেই ছিলেন এবং আমরা তাহাদের 
অনেকের নাম জাঁনিতাম, সুতরাং আমরা একট তালিক! প্রস্তত করিলাম । 

পাঠ করিয়া তিনি তাহাতে অনেক নাম যোগ করিয়। দিলেন। কিন্তু 
কলিকাঁতার একজন প্রসিদ্ধ পদস্থ লোকের নাম আমাদের কৃত 

তালিক। হইতে কাটিয়া দিলেন। আমরা বিন্ময়াবিষ্ট হইয়া গেলাম । কারণ 
উক্ত ভদ্রলোকটির সহিত যে তাহার বিশেষ আত্মীয়তা আছে, তাহা আমর! 
জানিতাম। এমন কি প্রায় প্রতিদিন তাহার বাড়ীতে যাইতেন ? এবং সেখানে 
চা গ্রভৃতি খাইতেন। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের তালিক হইতে তাহার নাম 
তুলিয়া দেওয়াতে আমর আশ্চর্য বোধ করিলাম। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে 
আমাদিগকে কিছু ভাঙ্গিয়া বলিলেন না । এই মাত্র বলিলেন_-“€তোমাদের 
শুনিয়া কাজ নাই, আমি গুঁকে নিমন্ত্রণ করবে! না|” পরে পরম্পরাতে জানিতে 
পারিলাম, সেই ভদ্রলোকটি মহবি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কগ্ঠার 
বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়। ব্রন্মোপাসনা-কাঁলে পার্থের ঘরে বসিয়া তামাক 
খাইরাছিলেন এবং হাসিয়াছিলেন বলিয়া বঙজ্জিত হইলেন। লাহিড়ী 
মহাশয় আমাদিগকে বজ্জনের কারণ কোনও ক্রমেই বলিলেন ন17 কিন্ত 
শুনিলাম সেই ভত্রলোককে তাহা বলিয়াছিলেন । তিনি না কি তাহাকে 
বলিয়াছিলেন--“তুমি এমনি হাল্কা লৌক যে, যে ব্যক্তি তোমাকে বন্ধুভাবে 
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ডাকিয়াছে এবং তাহার জীবনের সর্বাপেক্ষা পবিভ্র কাজ যাহাকে মনে করে 
তাহা করিতেছে, তুমি সে সময়টুকুর জন্যও গান্তী্য রাখিতে পারিলে না! 
আমার ভাইবীর বিবাহে ঈশ্বরের নাম হইবে আমি তোমাকে কিরূপ 
ডাঁকি ?” 

বাস্তবিক “ঈশ্বরের নাম বৃথা! লইও না”_-এই উপদেশ তিনি এমনি 
পালন করিতেন যে, যেমন তেমন অবস্থাতে ঈশ্বরের নাম শুনিতে চাহিতেন 
না। একবার একজন বন্ধু একজন স্থগায়ককে তাহার সহিত পরিচিত 
করিবার জগ্য আনিলেন। লাহিড়ী মহাশয় তখন চা খাইতেছিলেন। 
নবাগত ব্যক্তিটি উৎকষ্ট ব্রন্ষসংগীত করিতে পারেন শুনিয়া তিনি অতিশয় 
প্রীত হইলেন। বলিলেন, “আমাকে একটি গান শোনাতে হবে|” যেই 
এই কথা বলা, অমনি গায়ক মহাশয় গুন গুন করিয়া স্বর ভাজিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। ইহা" দেখিয়া লাহিড়ী মহাশয় একেবারে অস্থির হইয়া উঠিলেন । 

বলিলেন--“মহাশয় ! একটু বিলম্ব করুন, আমি যে ভগবানের নাম শুনিবার 
অবস্থাতে নাই ।” এই বলিয়া চার সরঞ্ামণ্ডলি সরাইয়া লইতে আদেশ, 

ক ,শ। তৎপরে চাদরখানি পাড়িয়া গলে দিয়া গলবস্থ হইয়া বলিলেন, 
ন গান করুন” । ঈশ্বরের নামে সে ভক্তি, সে হৃদয়ের আগ্রহ কি আর 

দেখিব! একদিনের কথ! আর ভূলিব ন|। সেদিন প্রত্যুষে তিনি আমাকে 

অনুরোধ করিলেন যে, স্ত্যোদয়ের পূর্বে সকলকে লইয়া একটু ভগবানের 

নাম করিতে হইবে । তাহাই করা গেল। আমর! চক্ষু খুলিয়া! দেখি, তিনি 

কখন উঠিয়া দড়াইয়াছেন ; গলবস্ত্র হইয়া চাদরখানি ছুই হস্তের মধ্যে ধরিয়। 
আছেন; আর খেজুর গাছের নলি দিয়া যেরূপ রস পড়ে, তেমনি সেই 

শ্বেতবর্ণ শবশ্রু দিয়া টপ টপ করিয়া অশ্রু ঝরিতেছে। সমুদয় মুখখানি প্রেমের 
আভাতে উজ্জল । আমার যেন হঠাৎ মনে হইল, ছাঁদ ভেদ করিয়া উপরকার 

কোনও লোক হইতে কোনও উন্নত জগতের একটি জীবকে নামাইয় 

দিয়াছে। আমি অনিমেষ নয়নে সেই প্রেমোজ্জল মুখের দিকে চাহিয়! 

রহিলাম। যেদিন সে দৃশ্ঠ দেখিয়াছি তাহা চিরদিন স্তিতে থাকিবে। 

এমন মাঁমুষ কি ঈশ্বরোপাসনার সময় লঘুতা দেখিলে মার্জনা করিতে পারেন? 
বন্ধুকে বর্জনের কারণ যে আমাদের নিকট কোনও প্রকারেই নলিলেন 

না, তাহার মধ্যেও একটু কথা আছে। এ সম্বন্ধে তাহার নিয়ম এই ছিল যে, 
যে কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাহার যাহ! কিছু বলিবার থাকিত, তাহা সহজে 

সে ব্যক্তির অসাক্ষাতে অপরকে বলিতেন না। তাহার সম্মুখে' তাহাকে 
বলিতেন, তাহাতে ফলাফল কিছুই গণনা করিতেন না। এজন্য তাহার 
পরিচিত আত্মীয়দিগের মধ্যে কেহ কিছু অন্যায় করিলে তাহাকে অতিশয় 

ডরাইতেন। কারণ, তিনি বলিবার দময় কিছুই মনের ভাব গোপন করিতেন 
না। 
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আর একদিনের কথা শ্মরণ আছে । একদিন প্রাতে লাহিড়ী মহাশয়ের 
সহিত গঙ্গার ধারে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। ঘরে ফিরিবার পথে 
তিনি বলিলেন-_-”“একজন সাধু পুরুষকে দেখে আজকার দিনটা সার্থক 
করবে ? আমি বলিলাম--“এর চেয়ে সুখের বিষয় আর কি আছে ?” তখন 
তিনি আমাকে একজন খ্রীষ্টীয় পাদরীর নিকট লইয়া গেলেন। সেখানে 
উপস্থিত হইয়া যে ভাবে তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন ও তাহার প্রতি যে 
গ্রীতি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিলেন, তাহা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম। 
ফলতঃ লাহিড়ী মহাশয় যেখানেই অকৃত্রিম সাধুতা দেখিতেন সেইখানেই 
অকপটে আপনার গ্রীতি ও শ্রদ্ধা দিতেন। তীহার কাছে হিন্দু, মুসলমান, 
্রীষীয়ান বিচার ছিল নাঁ। অনেকদিন এইরূপ হইয়াছে, তিনি কৃষ্ণনগর 
হইতে সহরে আসিয়াছেন, শুনিয়া আমরা তাহার অন্বেষণে বাহির হইলাম, 
গিয়া দেখি তিনি বাবু শ্তামাচরণ বিশ্বাসের বাড়ী ছুই দিন রাহিয়াছেন, অথবা 
কালীচরণ ঘোষের বাড়ীতে আছেন, অথবা কোনও খ্রীষ্রীয় বন্ধুর অতিথি হইয়া 
রহিয়াছেন। সর্বশ্রেণীর, সর্ববসম্প্রদায়ের মধ্যে তাহার বন্ধু ছিল; সকল 
শ্রেণীর লৌককেই তিনি ভালবাসিতেন। এই তীহার চরিত্রের আর একটি 
গুণ, যাহা দেখিয়! আমরা বড়ই মুগ্ধ হইতাম । 

১২৭৭ বঙ্গাব্ব (১৮৭০ ) ৩রা আষাঢ় দ্রিবসে কৃষ্চনগরে তাহার তৃতীয় পুত্র 

বিনয়কুমারের জন্ম হয়। তৎপুর্বে ১৮৬৬ সালে আর একটি পুত্র সম্তান 
জন্মিয়৷ অল্প বয়সেই ভাগলপুরে অবস্থিতিকাঁলে গতাস্ত হয় । 

১৮৭২ সালে যখন উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলে স্ত্রী-স্বাধীনতার আন্দোলন উপস্থিত 
হইল, তখন লাহিড়ী মহাশয় স্ত্রী-ম্বাধীনতাপক্ষীয়দিগের প্রতি বিশেষ অনুরাগ 
প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এই স্থত্রে হাইকোের ভূতপুর্ব্ব বিচারপতি 
917 ]. 8. 16817 ও তাহার গৃহিণীর সহিত তাহার আলাপ পরিচয় ও 
আত্মীয়তা! জন্মে। জ্রী-স্বাধীনতাঁদলের অগ্রনী হুইয়! একবার তিনি স্বীয় 
ত্রাতুণ্পুত্রীদিগকে লইয়া টাউন হলে কেশববাবুর বক্তৃতা শুনিতে গেলেন? 
এবং তাহাদিগকে প্রকাশ্ঠ স্থানে বসাইলেন। ইহাতে তাহার প্রাচীন বন্ধু 
প্যারীটাদ মিত্র তাহাকে তামাসা করিয়া বলিলেন--“কি হে রামতন্থ ! বুড়ো 
বয়সে শিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে মিশলে নাকি ?” লাহিড়ী মহাশয় টাউনহল 
হইতে আসিয়া আমাকে বলিলেন--“প্যারীর বোধ হয় ইচ্ছ1 ছিল মেয়েদের 
সঙ্গে পরিচিত হয়, কিন্তু ওর! হালকা লোক, আমি মেয়েদের ত্রিসীমায় আসতে 
দিলাম নী” ইহাতেই সকলে বুঝিবেন তিনি অত্যগ্রসর হইয়াও আদব 
কাঁিদার প্রতি কিরূপ দৃষ্টি রাখিতেন। 

তৎপরে স্ত্রী-্বাধীনতা পক্ষীয়গণ “হিন্দু মহিল! বিছ্যালয়” নামে যে বিদ্যালয় 
স্থাপন করিলেন, 'তিনি আপনার দ্বিতীয়া কন্ঠা ইন্দুমতীকে সেই স্কুলে দ্িলেন। 
নারী জাতির প্রতি লাহিড়ী মহাশয়ের বিশেষ গ্রীতি ও শ্রদ্ধা ছিল। নারীগণের 
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যধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য তিনি সর্বদা-ব্যগ্র ছ্বিলেন। তিনি কলিকাতাতে 
আসিয়া আমাদের যে পরিবারের অতিথিক্ধপে বাঁস করিতেন, সে পরিবারের 
মহিলাগণের আনন্দের সীমা থাকিত না । কারণ, তাহার এই নিয্নম ছিল যে, 
আহারান্তে কিছুকাল বিশ্রামের পর, দুপুর বেল! পরিবারস্থ নারীগণকে এক 
ঘরে একজ্র করিতেন; নানা প্রসর্গ উপস্থিত করিয়া মুখে মুখে ভীহাদিগকে 
অনেক ভাল ভাল বিষয় শুনাইতেন। কখনও বা নারীগণের মধ্যে কাভীকেও 
কোনও একটা! বিষয় পড়িয়া শুনাইতে বলিতেন। একজন পড়িতেন আৰ 
সকলে শুনিতেন? তিনি মধ্যে মধ্যে পঠিত বিষয় অবলম্বন করিয়1 মুখে মুখে 
আরও অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় তাহাদের গোচর করিতেন । এইরূপে তিনি 

দশদিন কোনও গৃহে থাকিলে সেখানকার হাওয়া আর এক প্রকার করিয়া 

তুলিতেন। কি পুরুষ, কি রমণী, সকলের মন এক উচ্চভূমিতে আরোহণ 
করিত। 

১৮৭২ সালে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় যখন “ভারতাশ্রম” নামে আশ্রম 

প্রতিষ্ঠা করিলেন, তখন লাহিড়ী মহাশয়ের ভ্রাতুক্ুত্রীদ্ধযম অপরাপর পরিবার- 
গণের সহিত সেখানে গিয়া বাঁস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে লাইড়ী 
মহাশয় মধ্যে মধ্যে আশ্রমে আসিয়া বাস করিতেন । কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় 

তাহার যৌবন-স্থহদ প্যারীমোহন সেনের পুত্র; ম্ুতরাঁং তাহার প্রতি 
লাহিড়ী মহাশয়ের বিশেষ স্নেহ ছিল। কেবল স্সেহ নহে, ঈশ্বর-ভক্ত মানুষ 
বলিয়া তাহাকে আন্তরিক গ্রীতি ও শ্রদ্ধা করিতেন। আমরা অনেকবার 
দেখিয়াছি কেশববাবু উপাসনা করিতেছেন, তাহার কোনও একটি কথা শুনিয়া 
লাহিড়ী মহাশয় পাগলের মত হইয়া গিয়াছেন, স্থির হইয়া বসিতে পারিতেছেন 
না; “ওঃ কেশব কি বললেন, ওঃ কেশব কি বললেন” বলিয়! অস্থির হইয়া 
বেড়াইতেছেন। বলিতে কি তাহার নিজের ভক্তিভাব এতই অধিক ছিল 
যে, অতিরিক্ত মনের আবেগ হইত বলিয়া তিনি আমাদের উপাসনাতে অনেক 
সময় বসিতেই পারিতেন ন]1। 

এই ত কেশব বাবুর প্রতি গ্রীতি ও শ্রদ্ধা, অথচ ্র-্বাধীনতা পক্ষীয়দিগের 
হইয়া তাহাকে উচিত কথা শুনাইতে ক্রটী করিতেন না। এই সকল কথা 
শুনিতে এক এক সময় এত রুক্ষ বোধ হইত যে, অপরের অসহা হইয়া উঠিত। 
তিনি অন্যায়ের প্রতিবাদ করিতে কাহারও মুখাপেক্ষা করিতেন না। 
আশ্রমবাস-কালের একদ্রিনের ঘটনা মনে আছে। একদিন রামতঙ্গু বাবু 
তাহার একজন পীড়িত বন্ধুকে দেখিতে গেলেন। দেখিয় ফিরিয়া আপিলে 
কাহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন ও তিনি কেমন আছেন, জানিবার জন্য 
আশ্রমবাসিনী মহিলাদিগের অনেকে আসিয়! তাহাকে ঘিরিয়! ফেলিলেন। 
তখন ঘটনাক্রমে আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। লাহিড়ী মহাশয় তাহার 
পীড়িত যৌবন-হুত্বদের নাম করিবামাত্র একজন মহিলা বলিয়া! উঠিলেন__- 
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“ওমা ওমা, এমন মান্ুষকেও আপনি দেখতে যান? সে যে লম্মীছাড়া 
লোক 1” শুনিয়া লাহিড়ী মহাশয় প্রাণে বড় ব্যথা পাইলেন । কেন যে এ মহিল। 
ওরূপ বলিলেন তাহা তিনি জানিতেন। তাহার সেই যৌবন-থহ্টি যৌবন- 
কালে একজন ডেপুটা মাজিষ্রেট ছিলেন । সেই সময় তিনি যেখানেই যাইতেন 
সেইখানেই তাহার স্থলিত-চরিত্র লোক বলিয়৷ অখ্যাতি হইত। এ মহিলাটি 
সেরূপ কোনও কোনও স্থানে থাকিয়া এরূপ অখ্যাতি অনেক দিন শুনিয়া 

আসিয়াছেন। কিন্তু সে অনেক দিনের কথা । তাহার পর তাহার 
স্বভাব-চরিজ্র শুধরাইয়া গিয়াছে ; তিনি ধশ্মচিন্তাতে বিশেষভাবে মনোনিবেশ 
করিয়াছেন; তখন তিনি রাজকাধ্য হইতে অবস্ত ও ষৃত্যুশয্যাতে শয়ান; 
এ সকল সংবাদ এ মহিল! জানিতেন না । লাহিড়ী মহাঁশয় বলিলেন-_ 
“ঠাকরুন! আপনি কেন তাকে লক্মীছাড়া লৌক বললেন, তা আমি জানি। 
কিন্তু তার সেসব অনেক দিন ঘুচে গিয়েছে; সে এখন «বড় ভাল লোক 
হয়েছে; কেবল ধর্শের কথা নিয়েই আছে বিশেষ সে মৃত্যুশয্যাতে পড়েছে, 
আমার কি যাওয়া! উচিত নয়?” এই বলিয়! এ ব্যক্তির সহৃদয়তা, ধন্মভীরুতা, 
কর্তব্যপরায়ণতার নিদর্শন-স্বূপ এক একটি গল্প করিতে লাগিলেন । একটি 
গল্প শেষ হয়, আর এ মহিলাটির প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলেন-_-“ঠাঁকরুন 
ঠিক করে বলুন এতটা আপনি করতে পারতেন কি না?” অমনি এ মহিলাটি 
বিনীতবদনে বলেন-“না এতটা বোধ হয় আম! দ্বারা হতো না” এই- 
রূপে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়া শেষে বলিলেন-_-“দেখুন ঠাকরুন! আমরা 
মানুষের মন্দটাই দেখি, ভালট? দেখি না। মন্দ মানুষেরও ভালট1 দেখতে 
হয়। উশ্বর যদি আমাদের মন্দটাই ধরেন, তাহলে কি আমর] পার পাই ?” 

এই সময়ে লাহিড়ী মহাশয়ের দিন এক প্রকার সুখেই যাইতেছিল। 
উন্নতিশীল ব্রাহ্মদলকে পাইয়া! তিনি অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন ; এবং তাহা- 
দের অনেক কার্যে যোগ দিতেছিলেন। কেবল তাহাও নয়; স্বর্গীয় খ্যাতনাম। 
ডাক্তার নবীনক্ণ মিত্রের ভ্রাতা বারাসাতবাসী স্থপ্রসিদ্ধ কালীকৃষ্ণ মিত্র 
মহাশয় তখন কলিকাতাতে বাস করিতেন। তিনি শেষ দশায় এক প্রকার 
চলতশক্তি রহিত হইয়াছিলেন।, কিন্তু স্বাভাবিক সাধুতা ও বিদ্যাবতার গুণে 
তাঁহার ভবন শিক্ষিত ব্যক্তিগণের একট] প্রধান আকর্ষণের স্থান ছিল। 

সেখানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, প্রসন্নকুমার সর্ববাধিকারী, শ্যামাচরণ দে, তারা- 
প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রাধিকাগ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও তাহার ভ্রাতা রাজকু্ণ 
মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি নবরত্বের অধিষ্ঠান হইত। লাহিড়ী মহাশয় ১৮৭০ সাল 
হইতে মধ্যে মধো সহরে আসিয়া সেই ক্ষেত্রে আবিভূতি হইতেন ; এবং 
সকলের পুজা লাভ করিতেন। প্যারীচরণ সরকার এই নবরত্বের এক প্রধান 
রত্ব ছিলেন। তিনি বহুকাল বারাসাত স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে প্রতিষ্ঠিত 
থাকেন। তৎপরে কলিকাঁতার হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে আসিয়া 
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শেঘে প্রসিডেম্দি কালেজের প্রোফেসারের পদ্দে উন্নীত হইয়াঁছিলেন। 
কলিকাঁতাতেও তিনি বিবিধ সদুষ্টানে আপনাকে নিযুক্ত করেন। প্রধানত: 
তাহারই উদ্যোগে কালেজের ছেলেদের জন্য বর্তমান ইডেন হষ্টরেলের অনুরূপ 
একটি আবাসবাটি স্থাপিত হইয়াহিল; তিনি চোরবাগানে একটি বালিকা 
বিগ্ভালয় স্থাপন করেন; এডুকেশন গেজেটের সম্পাদকরূপে তিনি সকল 
সদগুষ্ঠানের উৎসাহদাতা ছিলেন; কিন্তু শিক্ষিতদলের মধ্যে স্রাপান 
নিবারণের জন্য তিনি যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই জন্যই তিনি অমর কান্তি 
লাভ করিয়াছেন। এতদর্থে ১৮৬৩ সালে একটি ক্ুরাপান নিবারিণী সভা 
স্থাপন করেন। এই সভা হইতে ইংরাঁজীতে ৬/611-157)97 ও বাঙ্গালাতে 

'হিতসাধক” নামে মাসিক পত্রিক1 বাহির হইত; তাহাতে অরাপানের 
অনিষ্টকারিতা বিশেষরূপে প্রতিবাদিত হইত | তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 
কেশবচন্দ্র সেন্ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে এই কাধ্যের সহায় করিয়া লইয়া- 
ছিলেন। বলিতে কি তিনিই আমাধিগকে স্থরাপানের বিরোধী করিয়! 
রাখিয়া গিয়াছেন। ১৮৭৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর সরকার মহাশয় দেহত্যাগ 
করেন। মৃত্যুকাল পধ্যন্ত দেশের হিতচিন্তা তাহার হৃদয়রে পরিত্যাগ করে 
নাই। তীহাকে লাহিড়ী মহাশয় বড় ভালবাসিতেন। ইহাদের সহবাসে 
তিনি বড়ই স্থুথী হইয়াছিলেন | কিন্তু সে সুখ তাহার অধিক দ্দিন থাকিল না 
তাহার জোষ্টপুত্র নবকুমাঁর এই সময়ে স্বখ্যাতির সহিত কলিকাতা? মেডিকেল 
কালেজে পড়িতেছিলেন। বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বপ্ন সকলেই তাহার মুখের 
দিকে চাহিয়া রহিয়াছিলেন ; হঠাঁৎ সে আশাতে নিরাশ হইতে হইল । 

এই সময়ে নবকুমারের যক্ারোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। তিনি স্বীয় 
পাঠ্য বিষয়ে কৃতী হইবার জন্য গুরুতর শ্রম করিতেন। সে শ্রম সহ হইল 
না। পুর্ববোক্ত উতৎ্কট ব্যাধির সঞ্চার হইল । লাহিড়ী মহাঁশয় সংবাদ পাইয়া 
কৃষ্ণনগর হইতে ছুটিয়! আসিলেন ; কেশবচন্ত্র সেন মৃহাঁশয়কে সঙ্গে করিয়া 
নবকুমারের বাসাতে গেলেন; এবং মেডিকেল কালেজের তদানীন্তন প্রিম্দি- 
পাল ভাক্তার নম্মীন চিভার্সের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ১৮৫২৫৩ সালে 

বালীতে অবস্থান কালে ডাক্তার চিভার্সের সহিত তাহার পরিচয় ও আত্মীয়ত। 
হয়। সেই আত্মীয়তাশ্যত্রে ডাক্তার চিভার্স এই সময়ে তাহাকে বিধিমতে 
সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নবকুমীরকে কাঁলীচরণ ঘোষ মহাশয়ের 
বাসাতে লওয়া হইল | সেখানে রাখিয়া চিকিৎসা, শুশ্রা, যত্তের ঘার। যাহা 
হইতে পারে সকলই হইতে ল'গিল । ৃ 

কিন্তু কিছুতেই রোগের উপশম দেখা গেল না। অবশেষে তাহাকে 
কৃষ্ণনগরে লইয়া ধাওয়া! স্থির হইল। নবকুমার কঞ্চনগরে গেলেন, সেই সঙ্গে 
ইন্দুমতীকেও তাহার শুশ্বষার জন্য যাইতে হইল । তিনি হিন্দু-মহিল1-বিগ্যালয়ে 
অতি উৎসাহের সহিত বিদ্ধাশিক্ষ/া করিতেছিলেন এবং সর্ধবজনের প্রিয় 
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হইয়া রহিয়াছিলেন। কিন্তু জোষ্ঠের দারুণ গীড়ার কথা শুনিয়া! অস্থির হইয় 
উঠিলেন। রোগীর সেবা কর] ইন্দুমতীর যেন জন্মগত সিদ্ধবিদ্যা ছিল। 
ষে ইন্দু অপরে গীড়িত হইলে দাসীর মত তাহার সেবা করির্তেন, সেই 
ইন্দুকি আপনার জ্যোষ্টের গীড়ার কথ! শুনিয়া সুস্থির থাকিতে পারেন? মনে 
হইল বৃদ্ধা জননীর প্রতি সংসারের সকল কাজের ভার, দাদার সেবা করে কে? 
তাই পড়াশুনা! ছাড়িয়া, ভবিষ্যৎ উন্নতির দ্বার বন্ধ করিয়া ছুরস্ত পরিশ্রম 
করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া! কষ্জনগরে গেলেন। কৃষ্ণনগরে থাকিয়া 
বিশেষ উপকার না হওয়াতে বায়ু পরিবর্তনের জন্য নবকুমারকে ভাগলপুরে 
লইয়া যাওয়া! হইল। ইন্দুমতী শুশ্রষার ভার লইয়া সঙ্গে গেলেন । 

নবকুমার পীড়িত হওয়া অবধি পরিবার মধ্যে রোগের পর রোগ দেখা 
দিয়া সমগ্র পরিবাঁরটিকে যেন উদ্বাস্ত করিয়া তুলিল! লাহিড়ী মহাশয়ের 
নিজের শরীর ইহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই সর্বদা অসুস্থ থাকিত। এক দিন 
অন্তর তাহার জরভাব হইত | সেই খারাপ দিনে তিনি নড়িতে চাহিতেন 
না; শয্যাস্থ থাকিতেন। তখন যে ভবনে থাকিতেন সেখানকার মহিলাদিগের 
কিছু কাজ বাড়িত। দিনের বেলা অধিকাংশ সময় একজন না একজনকে 
নিকটে বসিয়া! কিছু না কিছু ভাল বিষয় পড়িয়া শুনাইতে হইত। 
কলিকাতাতে যখন আমাদের সঙ্গে থাকিতেন, তখন তাহার ভ্রাতুদ্পুত্রীরা, 

ইন্দুমতী সঙ্গে থাকিলে ইন্দুমতী, প্র কাজ করিতেন। এক দিনের ঘটনা 
বলিতেছি। দিবা দ্বিপ্রহরের সময় তিনি শয়ান আছেন; ভ্রাতুষ্ুত্রী 
অন্নদায়িনীকে “ধর্মমতন্ব্” পত্রিক1 পড়িয়া শুবনাইতে নিযুক্ত করিয়াছেন। 
সেবারকার “ধন্মতত্বে* কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের সঙ্গত-সভার আলোচনার 

বিবরণ ছিল। সেবারে সঙ্গতে রিপুদমন বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল । 
আলোচনার মধ্যে কেশববাবু বলিয়াছিলেন যে, “রিপুগুলোর মধ্যে যেন 
পারিবারিক সম্বন্ধ আছে। একটার ঘাড় ভাঙ্গিলে অন্যগুলোর ভয় হয় বুঝি বা 
আমাদেরও ঘাড় ভাঙ্গে ; তার! ভয়ে কম-জোর হইয়া পড়ে।” কেশববাবুর 
এই উক্তিগুলি ধন্দতত্বে সঙ্গতৈর আলোচনার মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। 
কিন্ত তাহার সঙ্গে তার নাম ছিল না। অন্নদায়িনী যেই কথাগুলি পড়িয়াছেন, 
অমনি লাহিড়ী মহাশয় “ও কি কথা, এমন কথা কে বললে?” বলিয়া গা 
ঝাড় দিয়! উঠিয়া বসিলেন। জরভাব আর মনে থাকিল না! খারাপ দ্িন 
কোথায় পলায়ন করিল! সেই ভাবে একেবারে বিভোর ! বাড়ীর 
মহিলাদিগুকে ডাকাইয়া সকলকে সেই কথাগুলি শুনাইলেন। বলিলেন, 
“ঠিক কথা ! ঠিক কথা! একটা প্রবৃত্তিকে ঘে দমন করে তার পক্ষে অন্যগুলো 
দ্রমন করা সহজ হয়। এমন কথা কে বললে, এ কেশব ন1 হয়ে যায় না।” 

মহিলারা ত আর সঙ্গতে যান না, তীরা এ সম্বদ্ধে কোনও সংবাদ দিতে 
পারিলেন না। তখন আমি তাহার ভ্রাতুম্ুত্রীদিগের সহিত এক বাড়ীতে 
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থাঁকিতাম। যেই আমি বৈকালে, বাড়ীতে পা দিয়াছি, অমনি বলিলেন, “ডাক 
ডাক শিবনাথকে ডাক, শুনি এমন কথা কে বললে ।” আমার বস্ত্র পরিবর্তনের 
বিলম্ব সহিল না । আমি: গিয়া! ঈাড়াইলে বলিলেন-_-“মা পড়ে শুনাও তা!» 
উক্তিগুলি পুনরায় পাঠত হইলে আমি বছিলাম_“ও কথা কেশববাবু 
বলেছেন।” অমনি আনন্দ আর হৃদয়ে ধরে না,_দেখেছ, আমি বলেছি, 
কেশব ন। হয়ে যায় না; সে বিনা এমন কথা কে বলতে পাবে ।” সে 
দিন জরের কথা ভুলিয়া গেলেন ; আর শয়ন করিলেন না; আমাদের সঙ্গে 
রিপুদমন ও চরিত্রের উন্নতি বিষয়ে কথাবার্তী চলিল। 

সে সময়ে যে কেবল লাহিড়ী মহাশয়েরই শরীর অঙ্থস্থ থাকিত তাহা নহে, 
তাহার দ্বিতীয় পুত্র শরৎকুমার, তাহার চতুর্থ পুত্র বিনয়, তাহার জ্যোষ্ঠা কন্তা 
লীলাবতীর একমাত্র পুত্র চারুচন্ত্র, ইহাদের কাহারও না কাহারও অসুস্থতার 
জন্য সর্বদা ব্যন্ত থাকিতে হইত । 

প্রথমে ভাগলপুরে গিয়া নবকুমারের গীড়ার কিঞ্চিং উপশম দেখা 
গিয়াছিল। এমন কি তিনি অল্পে অল্পে চিকিৎসা ব্যবসাও আরন্ত করিয়া 
ছিলেন; এবং ১৮৭৫ সালের জুলাই মাসে শরৎকুমারের শরীর অসুস্থ 
হওয়াতে তাহাঁকেও আপনার কাছে লইয়া দুই ভাই বোনে তাহার শুশ্রধাতে 

প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এদিকে পিতা মাতা অবশিষ্ট পরিবার লইয়া কষ্ণনগরে 
ছিলেন। দিন এক প্রকার স্থখেই চলিতেছিল। এমন সময়ে এ সালের 
নবেদ্বর মাসে দেশে এক নিদারুণ সংবাদ আসিল! লাহিড়ী মহাশয় তারে 
ংবাদ পাইলেন ষে, তাহার জামাতা তারিণীচরণ ভাছুড়ী হঠাৎ আত্মহত্যা 

করিয়াছেন। তিনি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কাশীপুর নামক স্থানে গবর্ণমেণ্ট 
ডিস্পেন্েরির ভাক্তীর ছিলেন । কেন যে হঠাৎ আত্মহত্যা করিলেন তাহার 
কারণ জানিতে পারা গেল না। এই ঘটনাঁতে লাহিড়ী মহাশয়ের ছিন্ন ভিন্ন 
পরিবার যেন আরও ভগ্ন হইয়া গেল। লীলাবতী পুত্রটি লইয়া এখন হইতে 
সম্পূর্ণূপে পিতার উপরেই পড়িলেন। সেই শোকার্ত কগ্ঠার মুখ দশন 
করিয়া তাহার কোমল ও প্রেমিক হৃদয় কিরূপ ব্যথিত হইতে লাগিল, তাহ 
সহজেই অস্গমিত হইতে পারে । 

এদ্রিকে এই দারুণ সংবাদ ভাগলপুরে পৌছিলে, নবকুমার ও ইন্দুমতী 
বৃদ্ধ পিতামাতা ও জ্ঞোষ্ঠা ভগিনীর জন্য ব্যাকুল হুইয়া উঠিলেন। তাহারা 
আসিয়! সকলকে ভাগলপুরে লইয়া গেলেন। কিন্ত ভাঙ্গা কাচ যেমন আর 
জোড়া লাগে না, তেমনি যেন ইহাদের ভগ্ন পারিবারিক স্থখ আর জোড়া লাগিল 
না। কিছু দিন পরে পরিবার পরিজন বোঁধ হয় আবার কৃষ্ণনগরে আসিয়া 
ছিলেন। নবকুমার ও ইন্দুমতী ভাগলপুরেই রহিলেন। হহার পরেই নবকুমারের 
গীড়৷ আবার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহার যক্ষা ভীষণ আকার ধারণ করিল। 
এই সময়ে ইন্দুমতী কিরূপে ভ্রাতার সেবা করিয়াছিলেন, তাহা৷ ভাবী ভাই- 
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বোনের দৃষ্ান্তের জন্য লিখিয়া রাখিবার মত কথা। পরসেবা যে ইন্দূমতীর 
স্বাভাবিক ব্রত ছিল, পরের সেবা করিতে পাইলে যার আনন্দের সীম! থাকিত 
না, তার পক্ষে নিজ জ্যেষ্ঠ সহোদরের শুতষা যে কি হৃদয়ানন্মকর কার্ট ছিল, 
তাহ! আর কি বলিব। ইন্দুমতী একেবারে দেহ মন প্রাণ সেই কাধ্যে নিক্ষেপ 
করিলেন। আমি ভাগলপুরের লোকের মুখে শুনিয়াছি যে, অনেক দিন 
ইন্দুমতীর স্সানার্জ বস্ত্র অঙ্গেই শুকাইয়া গিয়াছে । নিজে রন্ধনাদি করিয়া 
ভ্রাতাকে খাওয়াইয়া, বাতাস করিয়! ঘুম পাঁড়াইয়া, নান করিতে গিয়াছেন, 
ন্নান করিয়া আর্দরবন্ত্র পরিবর্তন করিতে যাইতেছেন এমন সময়ে ভ্রাভার 
কাশীর শব্দ ও কাতরধ্বনি শুনিলেন ; চাকর ছুটিয়া আসিয়া বলিল--“মুখ দিয়া 
রক্ত উঠিয়াছে, বাবু ডাকিতেছেন।* অমনি দৌড়িয়া গেলেন, ওধধ খাওয়াইতে 
ও বাঁতাস করিতে করিতে অঙ্গের বস্ত্র অঙ্গেই শুকাইয়! গেল। অনেক দিন 
এমন হইয়াছে যে, রন্ধন করিয়া! বেল] দশটার সময় ভ্রাতাকে অন্ন ব্যঞ্জন 
দিয়াছেন, কৌনও একটা জিনিস বা কাঁজ মনের মত না হওয়াতে নবকুমার 
অন্ন ব্যঞ্জন ছু'ড়িয়! ফেলিয়া দিলেন; তাহাতে ভগিন।র বিরক্তি বা দ্বিরুক্তি 

নাই, কেবল সেই বিশাল নয়নদ্বয় দিয়া! দর দর ধারে জল পড়িতে লাগিল। 
বলিতে লাগিলেন_-দাদ] ! তোমার যে খেতে দ্রেরী হয়ে অস্তুখ বাড়বে ।” 
আবার নৃতন অন্ন ব্াঞ্চন রন্ধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নিজের খাওয়া দীওয়। 
মনে রহিল না। অনেক রাত্রি অনিদ্রা অবস্থায় ইন্দুমতীর চক্ষের উপর দিয়া 
অতিবাহিত হইতে লাগিল। রাত্রে অনিদ্রা দিনে দুরন্ত শ্রম! আমরা 
সকলেই ইন্দুমতীকে ভালবাসিতাম, যখন তীহার এই তপস্তার কথা শুনিলাম, 
তখন তাহার প্রতি প্রীতি শ্রদ্ধা যেন দশগুণ বাড়িয়া গেল ; কিন্তু এত শ্রম 
সহিবে না! ভাবিয়া সকলেই ভীত হইতে লাঁগিলাম। : 

যে ভয় করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল। এরূপ ভ্রাতার সেবা আর অধিক 
দিন চলিল না । অচিরকালের মধ্যে ইন্দ্ুমতী দারুণ যক্ষা রোগে আক্রান্ত 

হইয়া পড়িলেন। তখন ধর ধর, ঠেক1 ঠেক1 পড়িয়া গেল। পায়ে ও 
মন্তকে দুই স্থানে এক সঙ্গে কষ্ণসর্পে দংশন করিলে যেমন হয় লাহিড়ী 
মহাশয়ের পরিবারের দশা যেন তেমনি হইল । নবকুমারের গীড়৷ বরং রহিয়। 
বসিয়া বাড়িতেছিল ; চোখে কানে দেখিবার শুনিবার অবসর দিতেছিল;কিন্ত 
ইন্দুমতীর যন্ধ্া মণ্ডুকপ্রুতিতে বাঁড়িতে লাগিল। ১৮৭৭ সালের মধ্যভাগে 
পীড়া এতই বাড়িয়া! উঠিল যে, এ সালের অক্টোবর মাসে তাহাকে ভাগলপুর 
হইতে আবাতে লইয়া! যাওয়া স্থির হইল। তখন শরৎকুমার ও লীলা 
ব্যতীত অপর সকলে আরাতে একত্র বাস করিতে লাগিলেন। আরাঁতে 
গিয়া নবকুমার বা ইন্দুমতীর গীড়ার কোনও প্রকার উপশম না হউক, আর 
একটি দুর্ঘটনা ঘটিল। লাহিড়ী মহাশয়ের সর্বকনিষ্ঠ কন্তা মৃদুমতী, 
আড়াই বৎসরের বালিকা, সেখানে বিষম জবর-রেগে অকালে প্রাণভ্যাগ 
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করিল। এদিকে একমাসের মধ্যেই ইন্দুমতীর জীবনের আশা চলিয়া গেল; 
চিকিৎসকগণ জবাব দিলেন। এই জঙ্কটাবস্থায় পরম বন্ধু বিগ্তাসাগর মহাশয়ের 
পরামর্শে, ইন্দুমতীর অবসান কাল কৃষ্চনগরে যাপন করিবার উদ্দেশে, লাহিড়ী 
মহাশয় পরিবার পরিজনকে লইয়া শ্বদেশাভিমুখে যাত্রা! করিলেন। তখন 
ইন্দুর এমন অবস্থা যে, তাহাকে হুগলীতে নামাইয়া নৌকাঁযোগে কষ্চনগরে 
লইয়া যাইতে হইল । 

কষ্ণনগরে পৌছিয়! ইন্দুমতী শেষ শয্যা, মৃত্যু-শয্যা পাতিলেন। 
লাহিড়ী মহাশয়ের পত্বীর কথ! আর কি লিখিব। হে পাঠক! ঘদি 
মানুষের হৃদয় থাকে তবে একবার ধারণ! করিবার চেষ্টা কর, সেই ভগ্রহ্ৃদয়া 

মাতা কি ভাবে সংসারের কাজ ও গীড়িত সন্তানদের সেবা 
চালাইতে লাগিলেন। সাধে কি নারী জাতিকে এত শ্রদ্ধা করি, ইন্দুমতী 
মরিতে মদ্রিতেও কেবল জোষ্ঠ সহোদরের চিন্তাই করিতেন । পিতা বা মাতা 
নিকটে আসিয়! বসিলে, দ্থৃস্থির হইয়া বসিতে দিতেন না; বলিতেন, “তোমরা 
দাদাকে দেখ, তোমরা দাদীকে দ্রেখ, আমার কাছে বসবার দরকাঁর নেই; 
আমার কাছে দিদিরা আছেন।” এইরূপ প্রায় প্রতিদিন তুলিগ্া দিতেন। 
ওদিকে নবকুমার বুঝিলেন ভগিনীর আসন্নকাঁল উপস্থিত; এবং ইন্দু তাহার 
জন্যই মরিতেছে । স্থৃতরাং তিনি নিজের অল্প ভুলিয়া গিয়া ভগিনীর শুএষার 
জ্ ব্ন্ত হইলেন। বার বার উঠিয়া ভগিনীকে দেখা, সময়ে গুঁধধ পড়িতেছে 
কি না, যাহা আবশ্তক তাহা হইতেছে কি না, এই সকল সংবাদ লওয়া, নিরন্তর 
এই কাজ চলিল। ইন্দুর রোগের উপশম কিসে হয় সে বিষয়ে অবিশ্রাস্ত 
মনোযোগ দিতে লাগিলেন । যেন তাহার শক্তি থাকিলে মৃত্যুর মুখ হইতে 
ভগিনীকে ছি'ড়িয়া আনেন। কিন্তু হায় কে কবে মৃত্যুর মুখ হইতে মান্ষকে 
ছি'ড়িয়া আনিয়াছে! ইন্দ্র জীবন নির্বীণোনুখ প্রদীপের ন্যায় ত্বরায় শ্ীণ 
প্রভা ধারণ করিল! অবশেষে ১৮৭৭ সালের ৪ঠ1 ডিসেম্বরের বিষম দিন 

উপস্থিত হইল । এ দিনে মৃত্যুর কিয়ৎকাঁল পুর্বে ইন্দুমতী পিতাকে দেখিবার 

জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইন্দুমতী ভগিনীকে বলিলেন, 
“দিদ্রি | বাবাকে একবার ডাক 1” তখনি রামতন্থ বাবুকে ডাকিয়া আনা 

হইল। তিনি আসিয়া দেখিলেন ইন্দু ছট ফট করিতেছেন; ক্ষণকালও স্থির 
থাকিতে পারিতেছেন না । পিতা] জিজ্ঞাসা করিলেন--“ইন্দু ! কেন আমাঁকে 

ডেকেছ ?” ইন্দুমতী চক্ষু খুলিয়া! পিতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন 
“বাবা! আজ আমার কাছে বসো; আজ আমাকে বড় অস্থির করচে।” 

লাহিড়ী মহাশয় নিকটে বসিয়া কন্তার হাতখানি নিজের হাতে লইয়া বলিলেন, 
“ইনু! আমাদের যা করবার ছিল করেছি, আসার কিছু করবার নেই, এখন 
ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর যে, তিনি তোমাকে ত্বরায় এ যাতনা হতে উদ্ধার 
করুন।” হইন্দু বক্ষস্থলে দুইহাত তুলিয়া বলিলেন_-“দিশ্বর আমাকে ত্বরায় 
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উদ্ধার কর |” তৎপরে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া! অন্ুমতি চাহিলেন, 
“বাবা আমি ষাই?” লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন “যাও” ; অমনি ইন্দমতী 
বক্ষের উপরে ছুই হাত বাঁধিয়া স্থির ভাব ধরিলেন; সেই মুহূর্তেই প্রাণবাস্ 
ক্ষীণ দেহ্যষ্টি ছাঁড়িয়। গেল। 

এই পারিবারিক বিপদে মানুষ দেখিতে পাইল রামতন্থ লাহিড়ীর মধ্যে 
কি জিনিস ছিল। ওরূপ সোনার টাদ মেয়ে চক্ষের সমক্ষে মিলাইয়। গেল, 
তাহাতে একটি ও; আঃ করা বা শোকাশ্র বর্ষণ করা কিছুই করিলেন না। 

প্রত্যুত যখন তাহার গৃহিণী “মারে ইন্দুরে 1” বলিয়া কাদিয়া উঠিলেন, তখন 
দৌড়িয়া গিয়া তাহার মুখ আবরণ করিলেন,--“কর কি, কর কি, ঈশ্বরকে 
ধন্যবাদ কর যে, অনেক যন্ত্রণা হইতে তিনি তাঁকে শান্তিধামে নিয়েছেন। এখন 
অধীর' হও না); আর একটি সন্তান এখনো শ্বসছে ; তার প্রতি কর্তব্য এখনও 

বাকি আছে, এখন অধীর হলে তার সেবার ব্যাঘাত হবে; সে'যদি আর 
ছু" মাস বাচতো আর দশদিন বাচবে না; চল এখন তার সেবায় নিযুক্ত হই ।” 

বাস্তবিক! এই বিশ্বাসী সাধুপুরুষ শোক জয় করিয়াছিলেন। আমি 
একজন বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি যে, ইন্দুমৃতীর মৃত্যুর কিছুদিন পরে একদিন 
লাহিড়ী মহাশয়ের অনুরোধ ক্রমে ইন্দুর শ্রাদ্ধোপলক্ষে ঈশ্বরোপাসনা হইল । 
উপাসনার মধ্যে লাহিড়ী মহাশয় হঠাৎ “ইন্ু” বলিয়। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়! 
উঠিয়া গেলেন; পরে দেখা গেল যে, বস্ত্াঞ্চলে নিজের অশ্রু মুছিতেছেন। 
উপাসনা ভাঙ্গিলে উক্ত বন্ধুটিকে বলিলেন--“দেখ আমর! হাজার ঈশ্বরকে 
মঙ্গলময় বলি না কেন কাজে তাঁকে মঙ্গলময় বলিয়া! ধরা কত কঠিন! আমি 
আজ ইন্দুর জন্য কেঁদে অবিশ্বাস প্রকাশ করিলাম); এটা! কি সত্য নয়, আমার 

ইন্দ্র এখন তাঁর মঙ্গল ক্রোড়ে আছে, তবে কাদি কেন ?% বলিয়া এই ক্ষণিক 
শৌক প্রকাশের জন্য বহু ছুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তৎ্পরেই ধীর 
স্থির, স্বকর্তব্যমাধনে তৎপর । 

এদিকে ইন্দুমতী চলিয়! গেলে নবকুমার প্রাণে এমনি আঘাত পাইলেন ঘষে, 
তার জীবনের দ্দিন ফুরাইয়া আসিতে লাগিল। সেই যে তিনি মৌনাবলম্বন 
করিলেন, সেই হইতে আর কেহ তাহাকে ভাল করিয়া হাসিতে দেখে নাই। 
ইন্দু তাহার জন্য কি করিয়াছে, পড়িয়া! পড়িয়া তাহাই আম্ুপুর্বিক ভাবিতে 
লাগিলেন। শেষ অবস্থায় তাহার মেজাজ খারাপ হইয়া ইন্দ্ুকে কি.কেশ 
দিয়াছেন তাহা বোধ হয় চিন্তা করিতে লাগিলেন মধ্যে মধ্যে দেখা যাইত 
তিনি বালিসে,মুখ গু'জিয়া আছেন, চক্ষের জলে বালিস ভিজিয়া যাইতেছে । 
একবার,.তাহার শধ্যার পার্থে একখণ্ড কাগজ কুড়াইয়! পাওয়া গেল, তাহাতে 
দেখ! গেল সেই রগ্ন, দুর্বল ও ক্ষীণ হন্তে যেন কি লিখিতেছেন-_-অধিক 
লিখিতে পারেন নাই। 01 ৫8011) 919061: ! বলিয়া আরম্ভ করিয়া সামান্য 
দুই এক ছত্র লিখিয়াছেন। এ শোক নবকুমার সামলাইয়। উচিতে পারিলেন 
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না। ভাটার জলের ন্যায় তাহারও"জীবনের শত্তি তিল তিল করিয়া ফুরাইয়া 
আমিতে লাগিল। পিত1 মাতা, ও আত্মীয় স্বজনের সহমত চেষ্টা ও শুত্রাধাতে 
কিছু করিতে পারিল শা। অবশেষে ১৮৭৮ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর সেই দিন 

উপস্থিত হইল, যে দিন নবকুমারকেও হাঁরাইতে হইল | 
সে দিনকার অবস্থাও চিরম্মরণীয়। সে দিন ধাহার1 উপস্থিত ছিলেন, 

তাহাদের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহা মালষে সহজে বিশ্বাস করিতে পারে না । নব 
কুমারের প্রাণবায়ু দেহকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে, 
তৎপার্থে শোকার্তী মাতা অচেতন হইয়া রহিয়াছ্ছেন; একদিকে রামতন্থ 
বাবু পল্লীবাসী তাহার আত্মীয় স্থপ্রসিদ্ধ কার্ডিকেয়চন্ত্র রাঁয় মহাশয়ের একটি 
পুত্রকে ধরিয়া বাহিরে প্রাঙ্গণস্থিত একটি বেঞ্চের উপরে বসিয়া তাহাকে 
সান্বনা করিতেছেন। সে যুবকটি নবকুমারকে এতই ভালবাঁসিত যে, সে 
শোকে অধীর হইয়া উঠিয়াছে; কোনও ক্রমেই শোক সম্বণ করিতে 
পারিতেছে না। রামতন্থ বাবু তাহাকে বলিতেছেন, “সে কি হে! তুমি 

শিক্ষিত লোক, সকল বোঝ, কোথায় তোমার জেঠাইমাকে বোঝাবে, শাস্ত 
করবে, না তুমিই অধীর হয়ে গেলে ?” এমন সময়ে কয়েকজন যুবক আসিয়া 
উপস্থিত। তৎপুর্ধে তাহার] সপ্তাহে একদিন আসিয়া লাহিড়ী মহাশয়ের 
সহিত ধশ্মালাপ করিতেন । এজন্য তাহাদের একটি সঙ্গত সভার মত ছিল। 
সেই দিন উক্ত সভার অধিবেশনের দিন। তদহ্থুসারে তাহারা উপস্থিত। 
তাহারা জানিতেন না যে, কিয়ৎকাল পুর্বে নবকুমারের মৃত্যু হইয়াছে । 
তাহার1 না জানিয়া ঘরে গ্রবেশ করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে লাহিড়ী 
মহাঁশয় দ্রুতপদে গিয়া বলিলেন, “দেখ, আজ এ বাড়ীতে সভার অধিবেশন 
হবে না; আমার ভূল হয়ে গিয়েছে, আগে সংবাদ পাঠান উচিত ছিল।” 

সকলে কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি ধীরভাবে বলিলেন, “অল্পক্ষণ পুর্বে 
নবকুমীরের মৃত্যু হয়েছে, তার মৃতদেহ এঁ ঘরে পড়ে আছে, তোমরা যেও না 
দেখলে কষ্ট হবে।” শুনে ত সকলে অবাক । শোকের চিহ্নমাত্রও নাই । 

বাস্তবিক, বাস্তবিক, এই সাধুপুরুষ শোকজয় করিয়াছিলেন। ইন 
মতীর মৃত্যু হইলে আমি শোক প্রকাশ করিয়া তাহাকে একখানি পত্র 
লিখিয়াছিলাম। আমি ইন্দুমতীকে অতিশয় ভাল বাসিতাম। ইন্দু অনেক 

সময় কৃষ্ণনগর হইতে আপিয়। আমাদের বাঁড়ীতে থাকিতেন; এবং 
আমাঁকে অতিশয় শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। আমার স্মরণ আছে লাহিড়ী 
মহীশয়কে পত্র লিখিবার সময়, আমার পত্রধানণি নেত্রজলে 'অনেক স্থলে 
সিক্ত হইয়া পাঠের অযোগ্য হইয়া গিয়াছিল, আমাকে সেই সেই শব্ধ আবার 
পরিক্ষার করিয়া লিখিয়া দিতে হইয়াছিল। কিন্তু লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট 
হইতে যখন উত্তর আসিল, তখন আমি অবাক। ছুই ছত্রে পত্র শেষ হইয়াছে 
এবং সে ছুই ছত্র এই মর্শে_“প্রিয় শিবনাথ ! আমাদের শোকে যে তুমি 
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এতদর শোকার্ত হইয়াছ, সে জন্য তোমাকে ধন্যবাদ করি; কিন্তু এস আমরা 
সকলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করি যে, তিনি আমার কন্াকে রোগঘন্ত্রণা/হইতে 
উদ্ধার করিয়াছেন” 

একজন বন্ধু ভাগলপুর হইতে লিখিয়াছেন যে, আরা হইতে ইন্দুমতীকে 

কষ্ণনগরে লওয়ার পর তিনি লাহিড়ী মহাশয়ের পত্রে সর্বদা ইন্দুর সংবাদ 
পাইতেন। একবার লাহিড়ী মহাশয় এই মর্শে লিখিলেন_-“তুমি শুনিয়া 
স্থথী হইবে, ইন্দুমতীর রোগ যন্ত্রণা আর নাই, সে এখন বেশ সুখে আছে ।” 

পাত্র পড়িয়া! তাহার মনে হইল, সৌভাগ্যক্রমে কোনও অতফ্কিত উপায়ে বোধ 
হয়, ইন্দুমতীর রোগের উপশম হইয়াছে । পরে অনুসন্ধানে জানিলেন যে, এ 
সংবাদ ইন্দুর মৃত্যু-সংবাদ। গীতাকার জ্ঞানী মানুষকে বিগত-শোক হইবার 
জন্ত উপদেশ দিয়াছেন; এই ত সেই উপদেশ জীবনে ফলিত দেখিয়াছি ! 
বিশেষ আশ্ধ্যের বিষয় এই, যিনি মনের আবেগ বশত; ব্রহ্ষে'পাসনাস্থলে 

ভাল করিয়া! বসিতে পারিতেন না, যিনি কাহারও সামান্ত ক্লেশ দেখিলে এত 

উত্তেজিত হইতেন, নিজের শোকের সময় তাহার এই ধীরত1! প্রকৃত বিশ্বাসী 
ও ঈশ্বর-প্রেমিক মানুষে অসম্ভব সম্ভব হয়! 

বলিতে কি, ঈশ্বরের মঙ্গলত্বরূপে তীহাঁর এরপ প্রগাঢ় বিশ্বীস ছিল যে, 
কেহ শোকে অতিরিক্ত কাতর হইয়া কীদিলে তাহার সম্থ হইত না। সে 
ব্যক্তিকে ঈশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপের কথা শুনাইবার জন্য ব্যগ্র হইতেন। এ 
বিষয়ে একদিনকার একটি ঘটনা আমার স্মরণ আছে। নবকুমারের ও 
ইন্দুমতীর মৃত্যুর পর তিনি কলিকাতায় আসিয়া ঠাপাতলাতে একটি বাড়ী 
ভাড়া করিয়া কিছু কাল ছিলেন। সেই সময় একদিন আমি তাহার সহিত 

সাক্ষাৎ করিতে গেলে আমাকে বলিলেন__“আমাদের পাশের বাড়ীতে একটি 
ছেলে মারা গিয়াছে, বাড়ীর লোক, পুরুষ স্ত্রী লোক, মিলিয়া কয়দিন 
কাদিতেছে। দেখ ঈশ্বরের মঙ্গল-ম্বরূপে বিশ্বাস না থাকলে মান্থষের কি দশা 
হয়! আমি ওঁদের বাড়ীর পুরুষদিগকে বুঝাতে গিয়েছিলাম । আমি গিয়ে 
বললাম, আপনারা ত পরকাল মানেন, একজন মঙ্গলকর্তা আছেন তাও ত 
মানেন, তবে এতদিন ধরে এত কান্না কাটি কেন করেন? তাতে তারা 
পুনর্জমি ও শাস্ত্রের কথ! তুলেন; আমি বললাম আমি মূর্খ মানুষ, শান্ত টান্তর 
জানি না; এই বলে পালিয়ে এসেছি, তুমি শাস্ত্র জান, তুমি কি শাস্ত্রের বচন 
টচন তুলে গুঁদিগকে বুঝিয়ে দিতে পার, অতিরি্তী শোক করা ধাশ্মিক লোকের 
পক্ষে উচিত নয়?” আমি বলিলাম,_-“গুরা যখন তর্ক তুলেছেন তখন 
বুঝাতে যাওয়া বৃথা।” বুঝাইতে আর যাওয়া হইল না। আমি এই সাধু- 
পুরুষের ভাব দেখিয়া মনে মনে বিল্ময়াবিষ্ট হইয়৷ ঘরে আসিলাম। 

নবকুমার ও ইন্দু চলিয়া গেলে জননীর নিকট কৃষ্ণনগরের বাড়ী শ্শান- 
সমান হইল। তিনি কুষ্ণনগরের প্রতি বিমুখ হইলেন। যেন জীবনের 
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সকল দ্বাদ আহ্লাদ কে হরণ করিয়া লইল ! কোথায় গেলে ইন্দু নবকুমারের 
সন্ধান পাঁন, যেন মন সেইজগ্ত ব্যগ্র হইতে লাঁগল। আর তাহাকে কষ্ণনগরে 
রাখা ভার হইল। এদ্দিকে কষ্ণনগরে ম্যালেরিয়। জরের প্রকোপ আবার 
বৃদ্ধি পাইয়া সকলকে এমনি ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল যে, লাহিড়ী মহাশয় 
১৮৮২ সাল হইতে কৃষ্ণনগরের যুবরাজের ষে অভিভাবকতা করিতে ছিলেন, 
তাহা পরিত্যাগ করিয়া ১৮৮২ সালে সপরিবারে কলিকাতায় চলিয়া 
আসিলেন। 

গণ গরিচ্ট্দে 

১৮৭৯ সালে লাহিড়ী মহাশয় শোকে ভগ্ন ও রোগে জীণ পরিবার 
পরিজনকে লইয়া খন কলিকাতাতে উপস্থিত হইলেন তখন তীহাদের অবস্থা 
বর্ণনাতীত। গৃহে অগ্নি লাগিলে মানুষ বেখন সে গৃহ হইতে ছুঁটিয়া পলা, 
কোথায় দাড়াইবে তাহ1 জনে না, তেমনি তাহার যেন কৃষ্ণনগর হইতে 
ছুটিয়া আসিলেন, কোথায় ঈীড়াইবেন তাহ] জানেন না। লাহিড়ী মহাশয়ের 
পেনশনের সামান্য ৭৫টি টাকা মাত্র তখনকার ভরসা; তাহাতে আর কত 
চলে! তত্পরে এত বৎসর ধরিয়া বিপদের উপরে বিপদ যাইতেছে, একটা 
ধাক্কা সামলাইয়া উঠিতে না উঠিতে আর একটা আসিতেছে, সহজেই 
অনুমান করা যাইতে পারে তখন তাহাদের কি অবস্থা । কিন্তু চরিত্রের 
সম্পদ যাহার আছে তীহার অন্য সম্পদ আপনি আসে । জননী ক্রোড়স্থিত 
শিশুকে বরং পরিত্যাগ করিতে পারেন, কিন্ত জগতজননী চরণাশ্রিত দীন্ 
তক্তকে কখনও পরিত্যাগ করেন নাই। এই সাধু পুরুষের জীবনে তাহার 
প্রচুর পরিচয় পাইয়াছি। তিনি শান্ত ক্লান্ত দেহ মন লইয়া সহরে আমিলেন 
বটে, কিন্তু এখানে তাহাকে অকপট প্রীতি ও শ্রদ্ধা দানে তৃপ্ত করিবার জন্য 
অনেক হৃদয় প্রস্তুত ছিল। তন্মধ্যে তাহার প্রিয় শিষ্ক, তাহার পুত্রাধিক, 
স্বীয় কাঁলীচরণ ঘোঁষ মহাশয়ের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ-ষোগ্য । বলিতে সখ 
হইতেছে, লিখিতে হৃদয় শ্রদ্ধাভরে নত হইতেছে, ইনি আপমার গুরুকে 
পিতৃসম জ্ঞানে যাহা করিয়াছেন, সম্ভানে তাহার অপেক্ষা অধিক করিতে পারে 
না। বহুকাল হইতে লাহিড়ী মহাশয়ের সর্ধবিধ সাহায্যের জন্য ইহার হস্ত 
উন্মুক্ত হইয়াছিল । নবকুমারকে পশ্চিমে পাঠাইয়া ইনি মাসে মাসে তাহার 
যাহ প্রয়োজন হইত জোষ্ঠের ন্তায় যোগাইতেন) অনেক বিপদে লাহিড়ী 
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মহাশয়কে বিবিধ প্রকারে সাহাধ্য করিতেন। এক্ষণে সেই শোকার্ত পরিবার 
দ্বারে আপিয়া উপস্থিত হইল। কালীচরণ বাবু স্বীয় ব্যয়ে বাড়ী ভাড়) করিয়! 
তাহাতে ইহাদিগকে স্থাপন করিলেন; এবং সর্ববিষয়ে জোস্ঠ পুত্রের ন্যায় 
তন্বাবধান করিতে লাগিলেন । এই গ্রন্থে এত লোকের জীবন চরিত দিয়াছি 
ইহার সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত ন1 দিয়! নিরন্ত থাকি কিরূপে? বলিতে কি এমন 
নীরব সাধুতা, এরূপ ধর্মভীরুতা ও এবূপ কর্তৃব্য-পরায়ণতা আমরা অল্পই 
দেখিয়াছি । এই সকল মানুষ শিক্ষিত বাঙ্গালীদের গৌরব ! শিক্ষিত বাঙ্গালীর 
নাম যে দেশে সম্মানার্হ হইয়াছে তাহ! এইরূপ মানুষদিগকে দেখাইতে পার 
যায় বলিয়া। 

কালীচরণ ঘোষ 

১৮৩৫ সালের মে মাসে যশোর জেলার অন্তর্গত চৌগাছাণগ্রামে ইহার 
জন্ম হয়। ছুই বৎসর বয়সে মাতৃবিয়োগ হয়) এবং ৮ বৎসর বয়সে পিতৃ- 
বিয়োগ হয়। ইহার পিতা, গদাধর ঘোষ, গোবরডাঙ্গার জমিদার বাবুদের 
সরকারে বিষয় কর্ম করিতেন। পিতার মৃত্যুর পর ইহাদের চারি সহোদরের 
রক্ষণাবেক্ষণের ভার ইহার পিতৃব্য শ্রীধর ঘোষ মহাশয়ের উপরে পড়ে। ৮ বৎসর 
বয়সের সময় হইতে দ্বিতীয় সহোদর অদ্বিকাচরণ ঘোষের সহিত ইনি বিষ্ঠা 
শিক্ষার্থ কষ্চনগরে প্রেরিত হন। অম্বিকাচরণ অল্পকালের মধ্যে কৃষ্ণনগর 
কালেজের একজন লব্ব-প্রতিষ্ঠ ছাত্র হইয়া উঠেন। তিনি বিগ্যাশিক্ষা বিষয়ে 
স্থবিখ্যাত অধ্যাপক উমেশচন্ত্র দ্তের সহাধ্যায়ী ও সমকক্ষ ছিলেন। এই ছুই 
জনে এমনি প্রীতি ছিল যে, কুষ্চনগরে জনশ্রুতি আছে যে, যে দারুণ বসন্ত 
রোগে অন্বিকাচরণের মৃত্যু হয়। সেই রোগের মধ্যে যুবক উমেশচন্দ্রের 
অভিভাবকগণ যাহাতে তিনি পীড়িত বন্ধুর নিকটে ন! যান সেই জন্য তাহাকে 
ঘরে দ্বার বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন ; কিন্তু উমেশচন্দ্র ঘরের চাল ফু'ড়িয়] 
পলাইয়! গিয়া অস্বিকাঁচরণের সেবা করেন। এই ঘটনা তখনকার এডুকেশন 
কাউনসিলের সভাপতি বীটন (বেথুন) সাহেবের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। তিনি 
ইহার উল্লেখ করিয়া উমেশচন্ত্রকে প্রকান্ত সভাতে প্রশংসা! করেন। 

১৮৫০ সালে ২০ বৎসর বয়সে অদ্বিকাচরণের মৃত্যু হয়। ভ্রাতার মৃত্যুর 
পর কাঁলীচরণ কষ্চনগর কালেজেই পাঠ করিতে থাকেন। ১৮৫৭ সালে 
সেখান হইতে সিনিয়র বৃত্তি পাইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কালেজে আসেন। 
১৮৬০ সার্লে বি. এল. পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উততীর্ণ হইয়া! কৃষ্চনগরে 
ওকালতী কার্যে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু ওকালতী কাজ তাহার ভাল লাগিল না; 
তাই দে কাজ পরিত্যাগ করিয়া ১৮৬১ সালে, ডেপুটা ম্যাজিষ্েটা কর্ম গ্রহণ 
করেন। ক্রমে 'পদোন্নতি হইয়া নানাস্থানে বাস করিয়া অবশেষে তিনি 
কলিকাতার উপনগরে আলিগুরে আসিয়া প্রতিষিত হন। সম্মানের সহিত 
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এখানে কয়েক বৎসর থাকিয়া গবর্ণমেন্ট কর্তৃক নড়াইলের জমিদারীর বিশৃঙ্খলা 
নিবারণার্থ প্রেরিত হন। সে কার্ধ্য দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়া ১৮৮২ 
সালে আবার কলিকাতাতে প্রতিনিবৃত্ত হন। ১৮৮২ সালে কলিকাতার 
হ্যারিসন রোড ও খিদিরপুরের ডকের জমি কিনিবার ভার তাহার উপরে 
পড়ে। একাধ্য তিনি দক্ষতা সহকারে নিপ্পন্ন করিয়া কর্তৃপক্ষের প্রশংসা- 
ভাজন হন। বিষয় কার্যে সর্বসাধারণের গ্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়! ১৮৯২ 
সালের এপ্রেল মাসে তিনি পেনশন লইয়া কাধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন; 
এবং কলিকাতাতে বাস করিতে থাকেন। পেনশন লওয়ার পর অধিক দ্রিন 
জীবিত থাকেন নাই। ১৮৯৪ সালের ওরা মে দ্রিবসে কলিকাতার বাটীতে 
হৃত্রোগে ইহার মৃত্যু হয়। 

জীবনের কঙ্কালময় কাঠামখানা ত এই গেল। কিন্তু তিনি কি মানুষ 
ছিলেন তাহা* সংক্ষেপে বলিবার নহে । তাহা দেখিয়া আমরা সর্ধদাই 
বলিতাম উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য । পঠদ্দশাতেই বারাসতের প্রসিদ্ধ 
ভাক্তার নবীনকুষ্ণ মিত্রের কন্তা কুস্তীবালার সহিত ইহার বিবাহ হয়। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বিবাহের ঘটক ছিলেন; তিনিই কৃষ্ণনগরে গিয়া পাত্র 
দেখিয়া আশীর্বাদ করিয়া আসিয়াছিলেন। কুন্তীবালার অল্পবয়সেই 
পিতৃবিয়োগ হয়। তখন নবীনকৃষ্ের ভ্রাতা ক্্মমাজে জ্ঞান ও সাধৃতার জন্য 
স্থপ্রসিদ্ধ কালীকঞ্চ মিত্র মহাশয়ের প্রতি তীহার রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষার 
ভার পড়ে। কালীরুষ্ণ বাবু নিজে যত্বপুর্ববক কুন্তীবালাকে ইংরাজী ও বাঙ্গালা 
শিক্ষা দিয়াছিলেন। কিন্তু হাঁয়! স্থখের সমুদয় উপকরণ যখন বিদ্যমান, তখন 
এক দুর্ঘটন! ঘটিয়া' ১৮৬৯ সাল হইতে চিরজীবনের জন্য কালীচরণ বাবুর 
পারিবারিক সুখ বিনষ্ট হয়। এ সালে অকালে এক পুত্র হারাইয়া কুস্তী 
উন্মাদ-রোগগ্রস্থা হন । তদবধি কাঁলীচরণ বাবুর গৃহ শান্তিহীন হইয়! যায়। 
উন্মাদ-রোগগ্রস্তা পত্বীকে লইয়া! প্রাণভয়ে তাহাকে সর্বদা সশঙ্কচিত্তে বাস 
করিতে হইত। তখন হইতে তাহার যে ধৈর্য্য ও কর্তব্যপরায়ণতার দৃষ্টান্ত 
আমরা দেখিয়াছি তাহা! তুলিবাঁর নহে । 

আর একট] কথা এইখানেই বলিয়া রাখিবার যোগ্য। তাহ! বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের সহৃদয়তা। একদা কুস্তী তাহার উন্মাদ অবস্থাতে এই গে ধরিলেন 
যে, বিদ্যাসাগর খাওয়াইয়া না দিলে খাইবেন না । অন্যে আহার করাইতে 
গেলে মুখ বন্ধ করিয়া থাকিতেন, কোনও ক্রমেই মুখে অন্নের গ্রাস 
লইতেন না। এই সংবাদ যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকটে গেল, 
তখন তিনি হাঁসিয়| 'ধলিলেন-_“তা আর কি হবে, মেয়েটা কি না খেয়ে 
মারা যাবে, আমি দু'বেলা গিয়া খাওয়াইয়া আসিব.” তিনি সত্য সত্যই 
কয়েক মাস ধরিয়া ছু'বেলা আসিয়া কুস্তীকে খাওয়াইয়া যাইতেন। 
আমরা ইহ1 দেখিয়াছি। ইহা মিত্র পরিবারের প্রতি, বিশেষতঃ স্থযোগ্য 
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জামাতা, কালীচরণের প্রতি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্রীতি ও শ্রদ্ধার 
পরিচায়ক মাত্র। টী 

পত্বীর উন্মাদরোগ-প্রাপ্তির দিন হইতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কালী- 
চরণ বাবু কঠোর ব্রহ্গচর্ধ্য ব্রত ধারণ করিয়াছিলেন । আহারে বিহারে পৌষাকে 
পরিচ্ছদে, কেহ তাহাকে বিলাসের ত্রিসীমায় পদার্পণ করিতে দেখে নাই। 
কেবল জ্ঞান-চর্চা, সাধুসজ, সদালাপ ও স্বীয় কর্তব্যসাধনে নিমগ্ন থাকিতেন। 
এই ভাবে জীবনের শেষ পথ্যস্ত তাহার দিন অতিবাহিত হইয়াছিল। 

একদিকে কালীচরণ বাবু অপর দ্দিকে বিদ্যাসাগর মহাশয়, ছুই জনেই এই 
সময়ে ভগ্ন লাহিড়ী পরিবারের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য বদ্ব-পরিকর হইলেন। 
ইহারা কলিকাঁতাতে প্রতিষ্ঠিত হইলেই, বিদ্যাসাগর মহাশয় রামতন্ বাবুর 
দ্বিতীয় পুত্র শরৎকুমারকে ডাকিয়! মেট্রপলিটান কালেজের লাইব্রেরিয়ানের 
পদে নিযুক্ত করিলেন। কিছু কিছু অর্থাগম হইতে লাঁগিল। পুত্রের 
সাহায্যে কলিকাঁতাতে ইহাদের দিন একপ্রকার চলিতে লাগিল। 

আর এক সাধু পুরুষের নাম এই খানেই উল্লেখ করা উচিত। ইনি সে 
সময়কার কলিকাতাবাসী শিক্ষিত ভদ্রলোকদিগের ও সর্বসাধারণের গ্রীতি ও 
শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন৷ ইহার নাম শ্তামাচরণ (দে) বিশ্বাস। কলিকাতা সংস্কৃত 
কালেজের সম্মুখেই ইহার ভবন; স্ৃতরাঁং গ্রীতিস্থত্রে আবদ্ধ হইয়া, ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, প্যারীচরণ সরকার, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী 
প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ইহার ভবনে সর্ধদা গমন করিতেন। সেখানে প্রায় 
প্রতিদিন এই সকল মহাজনের একটি সুহদগোষ্ঠীর অধিষ্ঠান হইত। শ্তামাচরণ 
বাবু নিজে সাধু, সদাশয়, সত্যবাদী, স্পষ্টভাষী ও অকৃত্রিম মানুষ ছিলেন। এজন্য 
তাহাকে সকলেই ভাল বাসিত। এমন কি আমরা তখন কাঁলেজের ছেলে, 
আমরাও তাহাকে অতিশয় ভক্তিশ্রদ্ধা করিতাম। তিনি কিরূপে স্বীয় ভ্রাত৷ 
বিমলাচরণ বিশ্বাসের গুরুতর খণভার স্থীয় স্কন্ধে লইয়া, নিজের উচ্চ বেতন ও 
পদ সত্বেও, চিরদিন টাঁনাটানির মধ্যে বাস করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের 
ন্যায় যুবকগণের আদর্শ স্থল ছিল। লাহিড়ী মহাশয় শ্তামাঁচরণ বাবুর সহিত 
গভীর গ্রীতিস্ত্রে বদ্ধ ছিলেন। কৃষ্ণনগরে থাকিবার সময় যখনি তিনি 
কলিকাতায় আসিতেন তখন আর কোথাও থাকুন না থাকুন, বিশ্বাস মহাশয়ের 
ভবনে ছুই চারিদ্িন বাস করিতেন । অন্ধত্র থাকিলেও প্রতিদিন একবার 
সে ভবনে পদার্পণ কবিতেন। সে ভবন তার ধ্মজের ভবনের ন্যায় ছিল। সে 
কেবল শ্াম় বাবুর সন্ৃঘয়তার গুণে। যে সহৃদয়ত! চিরদিন লাহিড়ী মহাঁশয়কে 
সেঝা করিয়া আসিয়াছিল, সেই সহ্ৃদয়তা তীর কলিকাতায় আসার পরে যে 
তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল তাহা বল! অত্যুক্তি মাত্র। লাহিড়ী 
মহাশয় সহরে .প্রতিষ্িত হইঘ্া ধাহাদের বদ্ধুত! লাভ করিয়! আপ্যায়িত 
হইলেন, তাহাদের মধ্যে শ্যামাচরণ বিশ্বীস একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। 
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আর একজন বঙ্গলমাজের রত্বু্বরূপ ব্যক্তির সদাঁশয়তা এখানে উল্লেখ- 
যোগ্য। এই সময় বঙ্গবাসীর স্পরিচিত ডাক্তার মহেন্দ্লাল সরকার মহাশয় 
সময় নাই, অসময় নাই, এই পরিবারের, বিশেষত" লাহিড়ী মহাশয়ের, কোনও 
অস্থখের কথা শ্ুুণিবামাত্র নিজ শরীরের সুস্থতা অসুস্থতা গণনা না করিয়া 
উপস্থিত হইয়াছেন। লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত এই 
অরুত্রিম গ্রীতি ও সন্ভাবের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে | 

লাহিড়ী মহাশয়কে কলিকাতাতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া কালীচরণ বাবু 
কয়েক বৎসরের জন্য নড়াইলের জ্মিদার পরিবারের ম্যানেজার হইয়া 
কলিকাতা পরিত্যাগ করিলেন। শরৎকুমার এণ্টান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 
এল, এ, পরীক্ষার জগ্চ প্রস্তুত হইতেছিলেন ; কিন্তু ত্বরায় তাহীকে বসেই সংকল্প 
পরিত্যাগ করিতে হইল। তাহাকে বৃদ্ধ পিতার চিন্তাভার লঘু করিবার 
উদ্দেশে বিষয়কর্শে প্রবৃত্ত হইতে হইল। অগ্রেই বলিয়াছি বিদ্যাসাগর মহাশয় 
তাহাকে নিজ কালেজের লাইব্রেরিয়ানের পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । 
সেই পর্দে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া তিনি নিজ অবস্থার উন্নতি করিবার 
জগ্ বাস্ত হইলেন এবং নিজের শ্রম, মিতব্যয়িতা ও সততার গুণে সবিশেষ 
উন্নতি করিয়া তুলিলেন ; তাহার বিশেষ বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে । 

যে সময়ে লাহিড়ী মহাশয় কলিকাতাত্তে আসিলেন সে সময় গুরুতর 
আভ্যন্তরীণ বিবাদে ব্রাহ্মঘমাজ আন্দোলিত হইতেছিল। তাহার সামান্ 
উল্লেখ অগ্রেই করিয়াছি । কুচবিহারের নাবালক রাজার সহিত কেশবচন্দ্ 
সেন মহাশয়ের কন্যার বিবাহ হইলে, অধিকাংশ ব্রাহ্ম তাহার প্রতিবাদ করিয়া 
তাহা! হইতে স্বতন্ত্র হন, এবং সাধারণ ব্রান্গসমাজ নামে একটি স্বতন্ত্র সমাজ 
স্থাপন করেন। ১৮৭৮ সালের মে মাসে এঁ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত 
সমাজের সভ্যগণ এই সময়ে তাহাদের নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজের কার্ধ্যগ্রণালী 
নির্ধারণ ও নব নব কার্যের উদ্ভাবনের জন্ত ব্যস্ত ছিলেন। লাহিড়ী মহাশয় 
কোনও দলের মানুষ ছিলেন না। চিরদিন তিনি দলাদলির বাহিরে থাকিয়া 
যেখানেই অক্রত্রিম সাধুতা দেখিয়াছেন সেই খানেই শ্রীতি ও শ্রদ্ধা দিয়া 
আসিয়াছেন। কিন্ত তাহা বলিয়া! ধাহাকে অসত্য বা! অন্যায় মনে করিতেন 
তাহার প্রতিবাদ করিতে কুগ্ঠিত হইতেন না। কলিকাতায় আসিয়। তাহার 
প্রকৃতিগত উদারভাবে বাস করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু কুচবিহারের বিবাহ 
সম্বন্ধে তাহার ভাব ব্যক্ত করিতে ক্রটী করিতেন না। তীহার তৎকালীন 
টনিক লিপিতে দেখিতেছি, তিনি লিখিতেছেন যে, একদিন তিনি 
“ভারতাশ্রমে” বেড়াইতে গিয়া, কেশব বাবুর গৃহিণীর সমক্ষেই উক্ত বিবাহের 
প্রতিবাদ করিয়া আসিয়া, হয়ত কেশব বাবুর পত্বীকে ক্লেশ দিয়াছেন বলিয়া 
আশঙ্কা প্রকাশ করিতেছেন । | 

লাহিড়ী মহাশয় কলিকাতাতে আসিয়া যে সকল ব্রাক্ষসমাজের নব 
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»মান্দোলনের মধ্যে পড়িলেন, তাহা নহে। ইহার কয়েক বৎসরের মধ্যেই 
হিন্দুধশ্মের পুনরুখানের মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। প্রায় তাহার কলিকাতা 
আসিবার সমকালেই পঞ্জাবে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী কর্তৃক আধ্যসমাজ 
প্রতিষ্ঠিত হয়; এবং কর্ণেল অলকট ও মাদাম ব্রাভাট্স্কি আসিয়া বোম্বাই 

সহরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থিওনফিকাল সোসাইটি স্থাপন করেন। প্রাচীন 
হিন্দুভাবের পুনঃপ্রতিষ্া উক্ত উভয় সভার লক্ষ্য হওয়াতে, হিন্দুধর্মের 
পুনরুথান বিষয়ে দেশের সর্বত্রই আলোচনা উপস্থিত হয়। এই আলোচনার 
তরঙ্গ ক্রমে আসিয়া ব্ঙ্গদেশকে অধিকার করে । এখানে কোনও কারণে 

হিন্দুসংবাদ-পত্র “বঙ্গবাসী” ও ব্রাঙ্গসংবাদ-পত্র “সঞ্জীবনী” এই উভয়ের মধ্যে 
বিবাদ ঘটনা হইয়া বঙ্গবাসীর পরিচালকদ্দিগের প্রযত্তে হিন্দুধর্মের পুনরখানের 
আন্দোলন উঠে । প্রধানতঃ তাহাদেরই উদ্যোগ ও প্রয়াসে, শশধর তর্কচুড়ামণি 
প্রভৃতি কয়েকজন সনাতিনধর্ম-প্রচারক কলিকাতাঁতে পদার্পণ করেন; এবং 
নানা স্থানে বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন। তাহাদের উত্তরে ব্রাহ্মলমীজের 
দিক হইতেও নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন। 
ইহাতে মহ] বাক্যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই যুদ্ধ ক্রমে মফন্বলেরও নানা স্থানে 
ব্যাপ্ত হইয়! পড়ে। এই হিন্দধশ্মের পুনরুখানের আোত এখনও চলিয়াছে; 
এবং দেশের লোকের মনে স্বদেশীভাবকে জাগ্রত করিয়াছে । ইহার পরে 
রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্তগণ রামকৃষ্ণ সম্প্রদায় নামে এক সম্প্রদায় স্থ্টি করিয়। 
সনাতনধরন্মের পুনরুখানের ভাবকে আরও প্রবল করিয়াছেন | 

এই সকল আন্দোলনের মধ্যে লাহিড়ী মহাশয় স্বীয় বিশ্বাস ও ধর্মভাঁবে 
ধীর স্থির থাকিয়া কলিকাতাঁতে বাস করিতে লাগিলেন। তাহার একজন 
অন্থুগত শিষ্ত একদিন বলিলেন--“তাহাকে দেখিলে মনে হইত যেন সত্যই 
তার ঈশ্বর” | ঠিক কথা, সত্যকে তিনি ঈশ্বর জানিয়া সেবা করিতেন । 
জানিতেন, সতা-পরায়ণতা মানবের সর্বোচ্চ ও সর্ধপ্রধান কর্তব্য। যেখানে 
সত্য সেইখানেই ঈশ্বর । তিনি কি ভাবে সত্যের অনুসরণ করিতেন তাহার 
কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি :_ 

একদিন গিয়া দেখি লাহিড়ী" মহাশয়ের মন যেন উত্তেজিত। কারণ 
জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন--“দেখ, আমার বোধ হয় পরোক্ষভাবে পাগী 
হচ্ছি ।” প্রশ্ব__“ব্যাপারটা কি?” উত্তর-_-“আমাঁদের বাড়ীতে গীড়া আছে, 
মুরগী টুরগী সর্বদা রীধতে হয়, আমি আশ্চধ্য মনে করি আমাদের পাচক 
ব্রাহ্মণ তা রাধতে আপত্তি করে না; কিন্তু সে যে বাহিরে অন্ত লোকের কাছে 
তাহাঁ স্বীকার করে তা বোধ হয় না; হয়ত মিথ্যা কখা বলে। আমর! এ 
গরীব লোককে প্রকারাস্তরে মিথ্যা কথা বলাচ্ছি, এতে কি আমরা! পাগী 
নই ?” উত্তর-_-“বাহিরের লোকের কার ব1 মাথা ব্যথা পড়েছে যে, আপনার 
বাড়ীর ভিতরে কি রাধে না রাধে তার খবর লয়। আপনার যদ্দি মনে 
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এতই বাঁধে তা হলে অন্য জেতের রীধুনী রাখতেই পারেন ।” উত্তর--“আমি ত 
তা রাখতে চাই, গৃহিণীর জন্ত পারি না।” 

উত্তরপাড়া স্কুলে তিনি যখন হেডমাষ্টার তখন তাঁহার চাকরাণী একদিন 
শিশু নবকুমীরকে ভুলাইবার জন্ বলিল-_থা ম, থাম, মিঠাই দিব 7 এই 
বাক্যে শিশু থামিল। কিন্তু বাক্যগুলি লাহিড়ী মহাশয়ের কর্ণগোচর হইয়া 
ছিল। তিনি গিয়া! চাকরাণীর ভাতে পয়সা দিয়া বলিলেন, “তুমি যখন মিঠাই 
দেব বলেছ তখন মিঠাই এনে দিতেই হবে, তা না হলে ছেলে মিথো বলতে 
শিখবে !” এই বলিয়া চাকরাণীকে মিঠাই আনিয়া দিতে বাধ্য করিলেন। 

ভাগলপুর হইতে আর এক জন বন্ধু আর একটি ঘটনার কথা লিখিয়াছেন। 
ভাগলপুরে অবস্থিতি কালে লাহিড়ী মহাশয় তদানীন্তন প্রসিদ্ধ উকীল অতুলনন্্র 
মল্লিকের ভবনে সর্বদা যাইতেন। এক দিন তিনি ভবনে প্রবেশ করিতেছেন, 
এমন সমর মল্লিক মহাশয়ের তৃত্য প্রস্তর আদেশে তাহার নিজের জন্য 
গুঁড়গুড়িতে তামাক সাজিয়! আনিতেছে । লাহিড়ী মহাশয় প্রবেশ করিতেছেন 

দেখিয়া মল্লিক মহাশয় ভৃত্যকে গুড়গুড়ি সরাইতে ইঙ্গিত করিলেন । তৎক্ষণাৎ 
গুড়গুড়ি অন্তহিত হইল। কিন্তু ঘটনাটি লাহিড়ী মহাশয়ের নেত্রগোচর 
হইল। তিনি গৃহে প্রবেশ পুর্বক আসন পরিগ্রহ করিয়া মল্লিক মহাশয়কে 
বলিলেন-_-“তুমি তামাক কেন সরাইলে ? যদ্দি তামীক খাওয়া নিষিদ্ধ কার্য্য 
মনে কর, কাহারও সম্মুখে খাইও না; আর যদি নিষিদ্ধ না মনে কর, সকলের 
সমক্ষেই খাইতে পার |” মনের কথাটা এই জগতের সহিত ব্যবহারে খাটি 
থাকিতে হইবে, রাখ! ঢাক! আবার কি! 

ইহার অনুরূপ তাহার জীবনের আর একটি ঘটনা! আছে, যাহাতে যুগপৎ 
তাহার গ্ভায়পরায়ণতার ও সত্যপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষ্ণনগর 
কালেজে কর্শ করিবার সময় একদিন তাহার দেরাজ হইতে একটি জিনিষ চুরি 
যায়। প্রথমে মধুনামক একজন ভৃত্যের প্রতি তাহার সন্দেহ হয়। তিনি 
মধুকে কিছু বলেন নাই বটে, কিন্তু কালেজের লোকের নিকট সে সন্দেহ 
প্রকাশ করেন এবং মধুকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করেন। ইহার 
কয়েক দিন পরে, সে দ্রব্টটি আবার পাওয়া যায়। তখন লাহিড়ী মহাশয় 
মধুকে ডাকিয়া সর্বসমক্ষে বলিলেন__“মধু, অমুক জিনিষটি তুমি চুরি করিয়াছ 
মনে করিয়া আমি মনে মনে তোমাকে চোর ভাবিঘ়াছিলাম এবং অপরের 
নিকট সে কথা বলিয়াছিলাম, তুমি আমার সে অপরাধ মার্জনা কর।” 

ফলতঃ তাহার পরিবার পরিজনের মুখে শুনিয়াছি যে, তাহার শেষ 
দশায়, কলিকাতাবাস কালে, পরোক্ষভাবে অসত্য ও অসাধুতার প্রশ্রয় 
দেওয়া লইয়া সময়ে সময়ে মহা অশান্তি ঘটিত। একজন জেলের মেয়ে বাড়ীতে 
মাছ বিক্রয় করিতে আসিয়াছে ? তার হাব ভাব দেখিয়া লাহিড়ী মহাশয়ের 
বিরক্তি বোধ হইল ; পরিবারদিগকে বলিলেন-_ “ওর স্বভাব চরিত 
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ভাঁল নয় ওকে কেন বাঁড়ীতে প্রবেশ করৃতে দেও, ওর কাছে মাছ নিও 
না1।” তাহার! হয়ত বলিলেন--“পয়সা দেব, জিনিস নেব, তার স্বভাব 
চরিত্রের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি?” কোনও লোক কোনও ত্রর্কা বিক্রয় 
করিয়া গিয়াছে, পরে যদ্দি জানিতে পারিতেন যে, সে ঠকাইয়া গিয়াছে বা 
মিথ্য। বলিয়া গিয়াছে, তবে তাহাকে আর গৃহে আসিতে দিতেন ন1"বা 
তাহার নিকট কিছু লইতেন না । পরিবাঁরস্থ ব্যক্তিগণ বলিত,_-জিনিসটার 
দ্র ত আমর জানি, হাতের কাছে পাওয়া যাচ্ছে নেওয়া যাক, কে আবার 
বাজারে যাঁয়।” তিনি বলিতেন,না, তা হবে না, ও অসৎ লোক, ওর 
সঙ্গে কারবার কর] হবে না।” 

আমাদের অনেকের চক্ষে এতটা করা বাড়াবাড়ি মনে হইতে পারে, কিন্ত 
সত্যপরায়ণত! ধার জীবনের মহামন্ত্র ছিল, চিরদিন সর্বপ্রযত্ধে যিনি সত্যকে 
রক্ষা করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তাহার পক্ষে ইহা' স্বাভাবিক। 

যাহ! হউক, কলিকাতাতে তিনি বিবাদ বিসম্বাদের অতীত হইয়া, সর্ব্ব- 
সাধারণের গ্রীতি ও শ্রদ্ধাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, বাস করিতে লাগিলেন। তাহার 
দ্বিতীয় পুত্র শরৎকুমার এখন হইতে পিতার স্বন্ধের ভার নিজস্কন্ধে লইবার জন্য 
বদ্ধপরিকর হইলেন। নবকুমারের মৃত্যুর পর বৃদ্ধ পিতামাতাকে দেখিবার 
ভার তাহীর উপরে পড়িয়া গেল। সহোদর সহোদরার মৃত্যু, ম্যালেরিয়ার 
প্রকোপে বার বার দেশত্যাগ, পরিবারের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অবস্থা, এইরূপ নানা 
প্রতিবন্ধক সত্বেও শরৎ এন্ট্ন্প পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এল. এ. পড়িবার জন্ত 
সহরে আসিয়াছিলেন। কিন্ত পরিবারের এমনি অবস্থ| ঈ্লাড়াইল যে, বিশ্ব- 
বিদ্কালয়ে প্রতিষ্ঠা লাভের আশ পরিত্যাগ করিয়া, তাহাকে বিগ্তাসাগর 
মহাশয়ের প্রদত্ত তাহার কালেজের লাইব্রেরিয়ানের পদ গ্রহণ করিতে হইল। 
কিন্তু এ পদ গ্রহণ করিয়াও তিনি ত্বরায় অন্গুভব করিলেন যে, এঁ পদের ষে 
স্বল্প আয় তাহাতে আর কুলাইতেছে না; সহ্ৃদয় বন্ধুগণের উপরে বার বার 
ভার স্বরূপ হইতে হইতেছে । তখন তিনি স্বীয় অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য 
ও বৃদ্ধ পিতামাতার সেবার ভাল বন্দোবস্ত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারঢ হইলেন । 
অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রয়ের ব্যবসায় অবলম্বন করা স্থির 
করিলেন; এবং ১৮৮৩ সালে প্র ব্যবসায় আরস্ত করিলেন। ব্যবসাতে বিশেষ 
উন্নতিলাভ হইবে এই আশায় তাহার পিতার অন্ুরক্ত ছাত্র ও চিরবন্ধু 
কোন্নগরের বাবু ক্ষেত্রমৌহন বস্থু তাহার উৎ্সাহদু£তা হইলেন; এবং শরৎকুমার 
উক্ত ব্যবসায় এক বৎসর চালানর পর তিনি নিজের ত্রাতুপ্ুত্র পুর্ণচন্ত্র বস্থকে 
কিছু ,টাকা দিয়া  কারবারের অংশীদার করিয়া! দ্রিলেন। এই কার্যে 
লাহিড়ী মহাশয়ের নাম যে শরতের প্রধান সহায় হইল তাহাতে সন্দেহ নাই। 
তিনি বৃদ্ধ পিতার সেবার জন্ত সংগ্রাম করিতেছেন জানিয়া অনেক গ্রন্থকার 
ও অপরাপর লোক তাহাকে স্বীয় স্বীয় পুস্তকাঁদি দিয়া সাহায্য করিতে অগ্রসর 
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হইলেন। দেখিতে দেখিতে ইহাদের কারবার ফাপিয়া উঠিতে 'লাগিল। 
১৮৮৫ সালের শেষে শরৎ্কুমারের বৈষয়িক অবস্থা এরুপ হইল যে, সেই সময়ে 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাঁলেজের কাঁজ পরিতাগ করিয়া কারবারে আপনার 
সমুদয় পময় দিতে সমর্থ হইলেন ; এবং ১৮৮৭ সালে পুর্ণচন্দর বহর অংশ ক্রয় 

করিয়া আপনি সমগ্র কারবারাটির মালিক হইলেন । 
এদিকে বৈষয়িক উন্নতি হইতে লাগিল বটে, কিন্তু পরিবার যে ভাঙ্গিতে 

আরম্ত করিয়াছিল তাহা আর থামিল না। লাহিড়ী মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র 
বিনয়কুমার অনেক দিন হইতে ম্যালেরিয়া জরে ভূগিতেছিল। একটু বিশেষ 
ভাল বোধ হওয়াতে লাহিড়ী মহাশয় সপরিবারে কুষ্ণনগরের বাড়ীতে গিয়] 
কিছুদিন ছিলেন। তাহার ফল এই হুইল যে, বিনয়ের ম্যালেরিয়া জর আবার 
প্রবল আকারে প্রকাশ পাইল; আবার তাহাকে লইয়া স্থানাস্তরে যাওয়! 
আবশ্তক হইলু। এইবার তীহারা মুক্গেরে গেলেন। সেখানে তাহার পীড়ার 
উপশম হইল না। এ ১৮৮৫ সালের ২৩শে আগষ্ট দিবসে বিনয় সেখানে 
অকালে কালগ্রাসে পতিত হইল । সকলে ভগ্ন হৃদয়ে আবার কলিকাতাতে 
ফিরিয়া আসিলেন। 

তাহার! কলিকাতাতে ফিরিলে আমরা অনেকে শোক প্রকাশ করিবার 
জন্য লাহিড়ী মহাশয়কে দেখিতে গেলাম । আমার স্মরণ আছে সমাগত 
ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজন বলিলেন-_“কি দুঃখের কথা, এতগুলি সন্তান চক্ষের 
উপর মিলাইয়া গেল।” তাহাতে সেই সাধু পুরুষ বলিলেন_-“ও কথা কেন 
বল? এই কথা কেন বল না আমার মত অধমকে যে তিনি এত রুপা করিয়া 
যে কয়েকটি এখনও রাখিলেন এই ঢের । এগুলিকে নিলেই বা আমরা কি 
করিতে পারি? যা রহিল তাহার জন্তই তাঁকে ধন্যবাদ। আমি অধম নিকষ 
মানুষ, জগতের সুখের উপরে আমার কি অধিকার আছে ? 

এই ন্বগায় বিনয় তাহার প্রকৃতির একটা শ্বাভারিক গুণ ছিল। ভাগল- 
পুরের প্রথমোক্ত বন্ধুটি লিখিয়াছেন--“রামতন্গ বাবু যখন উত্তরপাড়া স্কুলের 
হেড মাষ্টার তখন, অর্থাৎ ১৮৫৪ সালে, আমাকে সেখানে ভত্তি করিবার প্রস্তাব 
হয়। আমার পিতা লাহিড়ী মহাশয়ের যৌবন-সুহৃৎ কে. এম. বানাজি 
মহাঁশয়ের পত্র লইয় লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট যান। বাবা ফিরিয়া আসিয়া 
বলিলেন যে, কে. এম, বানাজির পত্র লইয়া লাহিড়ী মহাশয় প্রথমে মন্তকের 
উপরে রাখিয়। বলিলেন, “আমার গুরুর পত্র” । ধিনি একজন সহাধ্যায়ীকে 
এত ভক্তি করিতে পারেন, তীহার বিনয়ের কথা কি বলিব ।৮% 

যাহ! হউক, বিনয়কুমারের শোক ক্রমে পুরাতন হইল। শরৎকুমারের 
বৈষয়িক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পিতামাতার 'শুশ্রধার বন্দোবস্ত ভাল হইল। 
চিন্তার ভারটা লঘু হওয়াতে সকলেরই মন অপেক্ষাকৃত প্রশান্ত হইতে লাগিল। 
১৮৮৭ সালের প্রারস্তে শরৎকুমারের বিবাহ হইল। জননী নব পুত্র-বধূর 
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মুখ দর্শন করিয়া সন্তান শোক কিয়ংপরিমাণে ভুলিতে লাগিলেন। যথা 
সময়ে, ১৮৮৯ সালে নববধূ এক কন্তার মুখ দর্শন করিলেন। কি হায়! 
জননী সে সখ অধিকদিন সম্ভোগ করিতে পারিলেন না। তাহার দশ বার 
দিন পরেই বিষম জররোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি ভবধাম পরিত্যাগ করিলেন । 

জীবনের এতদিনের স্থখ ছুঃখের সঙ্গিনী খন চলিয়া গেলেন, তখন বৃদ্ধ 
লাহিড়ী মহাশয় স্বয়ং গ্রস্থানের জন্ঠ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কিন্তু বিধাতা 
তাহার জন্ত আরও দুঃখ সঞ্চিত রাখিয়াছিলেন। 

যাইবার পুর্বে তাহাকে প্রিয় বন্ধু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিয়োগ দুঃখ সহা 
করিতে হইল। বিগ্যাসাগর মহাশয় ১৮৫৮ সালে তদানীস্তন শিক্ষা বিভাগের 
ডিরেক্টার গর্ডন ইয়ং-এর সহিত বিবাদ করিয়া সংস্কৃত কাঁলেজের অধ্যক্ষের পদ 
পরিত্যাগ করেন। উক্ত পদ ত্যাগ করার পর গ্রন্থ রচনা ও গ্রন্থ প্রকাশে 
মনোনিবেশ করেন। ক্রমে ক্রমে তাহার অনেকগুলি বাঙ্গালা ৪ সংস্কৃত গ্রন্থ 
প্রকাশিত হয়। এই সকল গ্রন্থের আয় হইতে মাসে মাসে তিনি অনেক টাকা 
পাইতেন। যেমন আয় তেমনি বায়-_ছুই হস্তে দান। নিজের জন্য তাহার 
যৎসামান্ত বায় ছিল। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সামান্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তানের ন্তায় 
বাস করিয়াছেন। সেজন্ত নিজের উপাজ্জিত অর্থের অধিক ব্যয় হইত না। 
সখের মধ্যে পুস্তকের সখ ছিল। ভাল ভাল পুস্তক ক্রয় করা, উৎকষ্টরূপে 
বাধান ও সযত্বে রক্ষা করা, ইহা তাহার শেষ দশার একটা প্রধান কাজ 
হইয়াছিল। 

১৮৬৬ সালে যখন মিস কার্পেপ্টার এদেশে আগমন করেন তখন তাহাকে 
লইয়| বালি-উত্তরপাড়ার কোনও বালিকা বিদ্ভালয় দেখাইতে যাইবাঁর সময় 
বিদ্যাসাগর মহাশয় গাড়ী হইতে পড়িয়া গিয়া গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন। 
তদবধি তাহার পরিপাক শক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া! যায়। কিছুই ভাল করিয়া 
পরিপাক হইত না। তদবধি যে এত বৎসর বীচিয়াছিলেন, তাহা কেবল 
মনের জোরে বলিলে হয়। 

সেই ভন স্বাস্থ্য ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া ১৮৯১ সালের ২৮শে জুলাই ফুরাইয়। 
গেল। এঁ সালের এ দিবসে তিনি এলোক হইতে অবস্ত হুইলেন। 
বিদ্যাসাগর মহাশয় চলিয়া গেলে, লাহিড়ী মহাশয়ের হৃদয়ের আর এক গ্রন্থি 
ছিড়িয়া গেল। তিনি যেন এক প্রবল প্রেমবানহুর আলিক্গনের মধ্যে এতদিন 
ছিলেন, হঠাৎ সে বাহু কে সরাইয়া লইল! ন্তিনি মুখে কিছু বলিলেন না; 
শোক প্রকাশ করিলেন না; কিন্ত মর্শস্থানে একটা শূন্যতা রহিয়া গেল। 
তাহা ত অনিবার্ধ্য ! যৌবনের প্রারস্তে যে বন্ধুতা জন্মিয়াছিল, তাহা মৃত্যুর 
দিন পর্যন্ত ছিল; ইহা স্মরণ করিলেও মন পবিত্র হয়! বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
অল্প বন্ধুতাই চিরস্থায়ী হইয়াছিল। তাহার তীব্র বিচারে পার পাইয়া 
চিরদিন তাহার প্রীতি ও শ্রন্ধাতে প্রতিষ্ঠিত থাকা, অধিক লোকের পক্ষে সম্ভব 
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হয় নাই। কিন্ত এই লাহিড়ী মহাশুয়ের শিশু-সুলভ বিনয় ও বিশুদ্ধ সাধুতার 
পক্ষে তাহা সম্ভব হইয়াছিল। . 

সাগরকুলে তীরদেশে জাহাজখানি একাধিক রঙ্জুর দ্বার বদ্ধ থাকে; যে 
দিন অকুলে ভাসিবার সময় আসে সে দিন কিয়ৎক্ষণ পূর্বের দেখা যায়, এক 
একটি করিয়া রজ্জুর বন্ধন উন্মোচন করিতেছে । প্রি একটি রজ্জ খুলিয়া লইল, 
লোকে বলিল--“এইবার জাহাজ ছাড়বে” । কিয়ৎক্ষণ পরে আবার একটি 
খুলিল ; আবার ধ্বনি উঠিল “এই ছাড়ে রে”; কিয়ৎক্ষণ পরে আবার একটি 
খুলিল, তখন মানুষ উন্মুখ, এইবার অকুলে যাত্রা করিবার সময় আমিল। 
লাহিড়ী মহাশয়ের যেন সেই দশা ঘটিল। যে সকল রজ্দ্বারা তিনি আমাদের 
এই পৃথিবীর সহিত বাধা ছিলেন, বিধাতা একে একে সেগুলি খুলিয়! 
লইতে লাগিলেন; আমরা উন্মুখ হইতে লাগিলাম এইবার অনন্তধামে যাত্রা 
করিবার স্বময় আসিতেছে । অথবা বোধ হয় আমাদেরই ভূল! তিনি 
কোনও রজ্জবর দ্বারা আমাদের এ জগতের সহিত বাঁধা ছিলেন না। বাস্তবিকই 
তিনি পদ্মপত্রের জলের ন্তাঁয় আমাদের এ পৃথিবীতে বাস করিতেছিলেন 3 
তাহা নাহইলে কি এখানকার সুখ দুঃখের এতটা অতীত হইয়া এরূপে 
বাস করা যায়? 

সে যাহা হউক, বিদ্যাসাগর মহাশয় চলিয়া যাওয়ার অল্পদিন পরেই আর 
এক আঘাত আসিল। এ ১৮৯১ সালের ৭ই অক্টোবর দিবসে তাহার কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা, কষ্ণনগরের ত্থপ্রসিদ্ধ ডাক্তার কালীচরণ লাহিড়ী ভবধাম পরিত্যাগ 
করিলেন রামতন্ বাঁবু আপনার সহোদর ভ্রাতাদিগকে কিরূপ ভালবাপসিতেন 
তাহা অগ্রেই বলিয়াছি। কনিষ্ঠের গীড়। হইলে তাহার মন অতিশয় 
উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। দেখিয়া আমাদের মনে হইয়াছিল, এ শোক 
সম্বরণ করা তাহার পক্ষে সহজ হইবে ন|। কিন্তু ঈশ্বর যখন প্রিয়তম কনিষ্ঠ 
ভ্রাতাকে লইলেন, তখনও সেই ঈশ্বরেচ্ছাতে আত্মসমর্পণের ভাব, সেই 
অপরাজিত ধৈধ্য ! কাঁলীচরণ লাহিড়ী মহাশয় কিরূপ সর্বজনের প্রিয় ছিলেন 
তাহ! অগ্রে বর্ণন করিয়াছি । সেই গুণধর সহোদরের বিয়োগ-ছুঃখ কিরূপ তীত্র 

হইবার সম্ভাবনা, তাহা সকলেই অন্থমান করিতে পারেন। কিন্তু লাহিড়ী 
মহাশয়ের অন্তরে যাহাই থাকুক, এ শৌকও তিনি জয় করিলেন। তাহার 
ধীর স্থির প্রশান্ত ও ঈশ্বরের প্রতি রুতজ্ঞতা-পর্ণ ভাবের কিছুই ব্যত্যয় ঘটিল না। 

তিনি ধীরচিত্তে নিজের প্রস্থানের দ্রিনের অপেক্ষায় রহিলেন। 
অবশেষে সর্ববাপেক্ষা দারণ আঘাত আসিল। তীহার , প্রাণের প্রিয় 

কালীচরণ ঘোষও তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। যে কুঁলীচরণ 
যৌবনের প্রারস্ত হইতে অনুরক্ত পুত্রের ন্যায়, বিশ্বস্ত আজ্ঞাবহ ভূৃত্যের ন্যায়, 
তাহার অনুসরণ করিয়! আসিতেছিলেন, সেই কালীচরণ যখন চলিয়া গেলেন 
খন লাহিড়ী মহাশয় নিশ্চয় মনে মনে বলিয়া থাকিবেন-হে বিধাতা, এ 
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অধমকে আর কত দিন সংসারে রাখিবে?” আর বাস্তবিক লাহিড়ী মহাশয় 
সেই হইতেই যেন জরাজীর্ণ ও চলৎশক্তি রহিত হইয়া পড়িলেন। 

দিন দিন পুত্র শরৎকুমারের অবস্থার উন্নতি হইতে লাগিল। 4১৮৯৫ 
সালে তিনি সোপাজ্জিত অর্থে কলিকাতার হারিসনরোডে একটি সুরম্য 
হন্দ্য নির্মাণ করিলেন। তাহাতে বৃদ্ধ পিতাকে স্থাপন করিলেন; দীস দাসীর 
দ্বারা পরিবৃত করিয়। দিলেন? পরিচর্ধ্যার অবশিষ্ট রহিল না। জ্ঞোষ্ঠা কন্তা! 
লীলাবতী এবং পুত্রদ্ধয়, শরৎকুমার ও বসন্তকুমার, সর্বাস্তঃকরণে পিতার সেবা 
করিতে লাগিলেন। বধূমাতা তদগত-চিত্ত হইয়া বৃদ্ধ শ্বশুরের সেবা করিতে 
লাঁগিলেন। কিন্তু হায়! আমাদের মনে হইত লাহিড়ী মহাশয়ের প্রাণ যেন 
কিছুতেই বসিতেছে না! পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গমের ন্তাঁয় উড়িয়। যেন কোন দেশে 
যাইতে চাহিতেছে ! সর্বদা বাড়ীর বাহিরে যাইতে চাঁহিতেন; যাহাদিগকে 
ভালবাসেন তাহাদিগকে দেখিতে চাহিতেন ; আমাদের কাহারও ঘা কাহারও 
বাঁড়ীতে যাইতে চাহিতেন ; মধ্যে মধ্যে প্রিয়শিষ্য ক্ষেত্রমোহন বন্থুর বাড়ীতে 
গিয়া ছুই এক দিন যাপন করিতেন; কিন্তু তাহার শরীরে বলছিল না বলিয়া 
পরিবার পরিজন অনেক সময়ে যাইতে দিতেন না । ইহা লইয়া অনেক দিন 
বিবাদ উপস্থিত হইত । 

বোধ হয় এমারসন একস্থানে বলিয়াছেন যে, সচরাচর লোকে নিজের 
প্রতি অপর লোকের ব্যবহারের কি ক্রুটী হইল তাহাই দেখে। এ অমুক 
আমাকে দেখিল না, অমুক আমাকে সাহায্য করিল না, অমুক আমার খবর 
লইল না, ইত্যাদি ইত্যাদি; কিন্তু সাধুদের প্রকৃতি অন্য প্রকার; অপরের 
ব্যবহারের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি তত নয়, যত নিজেদের ক্রটার প্রতি । 
আমি অমুককে দেখিলাম না, এ অমুকের খবর লওয়া হইল না, এই সময় 
অমুককে সাহায্য করা উচিত ছিল, করা হইল না, ইত্যাদি। রামতন্ু 
লাহিড়ীতে আমরা এই সময়ে তাহাই দেখিতাম। অনেক দিন গিয়াছে 
তাহাকে দেখা হয় নাই, অনুতপ্ত অন্তরে যাইতেছি, ভাবিতেছি ধাহাকে 
প্রতিদিন দেখা উচিত তাহাকে এতদিন পরে দেখিতে যাইতেছি, মুখ দ্েখাইব 
কি করিয়া) কিন্তু যেই উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিয়াছি, অমনি, আর এক 
ভাব ।--“ওহে দেখ, আমার কি অপরাধ হয়ে যাচ্ছে? মা লক্্ীরা আমাঁকে 
এত ভালবাসেন, আমি যে একবার গিয়৷ তাহাদিগকে দেখে আসবো, তা হয় 
না। তোমরা কাজে লর্ধবদা ব্যস্ত তোমরা ন্ষি সর্বদা আসতে পার! 
আমারই গিয়ে দেখে আসা কর্তব্য ।” মূনে ভাবিলাম, হা হরি। উল্টে! 
বিচার | একেই বলে শিষ্টতা ! একেই বলে সাধুতা! ঠিক! ঠিক! যিনি, 
পরের ভালটা ও নিজের মন্দটা দেখেন তিনিই সাধু । 

লাহিড়ী মহাশয় যখন ভাঙ্গিয়া পড়িলেন এবং চলৎশক্তি-রহিত হইলেন, 
তখনও তাহার হৃদয়-মন্দিরের পুজিত দেবতাগুলির প্রতি সজাগ প্রেম। এই 
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সময়ে আমর! দেখা করিতে গেলেই, তিনি একটা বিষয়ে ছুঃখ করিতেন, 
হেয়ারের স্থবতি কেউ ভাল করিয়া রাখিল ন'। বলিতে গেলে তাহারই 
গ্ররোচনাতে হেয়ার এনিভার্পসারি কিছু কাল উঠিয়া যাওয়ার পর আবার 
আরম্ভ হইল। ত্াহারই গ্ররোচনাতে সিটা কালেজের তদানীস্তন সুযোগ্য 
অধ্যক্ষ ভক্তিভাজন উমেশচন্দ্র দত মহাশয় কালেজের দ্িঘীর মধ্যে হেয়ারের 
সমাধি-মন্দিরের সন্নিকটে প্রতিবৎসর ১লা জুন দিবসে হেয়ারের স্মরণার্থ সভ। 
আরম্ভ করিলেন। তখন আর কেহ যাক না যাক বৃদ্ধ লাহিড়ী মহাশয়কে 
পালকী করিয়া লইয়া যাইতে হইত। আমরা গিয়া দেখি তিনি একখানি 
চেয়ার বাঁ বেঞ্চে ভক্তিভাবে বসিয়া আছেন। যিনি বাল্যকালে মাতৃলালয়ে 
প্রতিপালিত হইয়াছিলেন বলিয়া উত্তরকালে, কর্শ কাজ করিবাঁর সময়, পালকী 
করিয়া মাতুলের দ্বারে উপস্থিত হইতেন না, কিয়দ্ব'রে পাঁলকী ত্যাগ করিয়া 
পদত্রজে মাতুল্প ভবনে যাইতেন, তাহার পক্ষে শিক্ষাদাতা গুরু হেয়ারের প্রতি 
এই কৃতজ্ঞতা স্বাভাবিক । যতদিন দেহে উঠিবার শক্তি ছিল, ততদিন তিনি 
হেয়ারের ম্মরণার্থ সভায় যাইতে ছাঁড়িতেন না। | 

মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি তাহার প্রগাঢ শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল। মৃত্যুর 
কিছুদিন পুর্ব্বে তাহাকে একবার দেখিতে চাহিলেন। শুনিবা মাত্র দেবেন্দ্র 
নাথ ঠাকুর মহাশয় বাহক পুষ্ঠে আসিয়া উপস্থিত। বুদ্ধে বুদ্ধে সমাগম, 
প্রাচীন ভাবে প্রাচীন আনন্দ জাগিয়া উঠিল।. মহষি বলিলেন-_-্র্গে 
দেবগণ তোমার জন্য অপেক্ষা কারতেছেন; তোম।কে তাহারা সাদরে গ্রহণ 
করিবেন |” 

ইহার পর ১৮৯৮ সালের প্রারম্ভে একদিন তিনি কেমন করিয়া খাট হইতে 
পড়িয়া পা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তখন একেবারে শয্যাশায়ী হইতে হইল। 
ওদিকে জীবনের শক্তি দিন দিন ফুরাইয়! আসিতে লাগিল; দিন দিন অবসঙ্ 
হইয়! পড়িতে লাগিলেন ; স্থৃতির ব্যত্যয় ঘটিতে লাগিল; আমর! তাহাঁকে 
হারাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। অবশেষে এর সালের ১৩ই আগষ্ট 
দিবসে তিনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া! গেলেন। 

“রামতন্ন লাহিড়ী চলিয়! গেলেন”__এই সংবাদ যখন সহরের লোকের 
কর্ণগোচর হইল, তখন সকল দলের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমীজের, লোকে ভ্রতপদে 
শর্ৎকুমার লাহিড়ীর ভবনের অভিমুখে ছুটিল। দেখিতে দেখিতে হারিসন 
রোডে, শরতকুমারের গৃহের সম্মুখে, জনতা ! আমরা উপরে গিয়া দেখি বৃদ্ধ 
লাহিড়ী মহাশয় চিরনিদ্রাতে অভিভূত আছেন। যে মুখ কতবার ভক্তি- 
অশ্রুতে সিক্ত বা ধর্্যোৎসাহে প্রদীপ্ক বা পাপের প্রতি বিরাগে আরুক্তিম 
দেখিয়াছি, সেই মুখ সেই মুহূর্তে হুপ্ূমীন হুদের স্তাঁয়, অথবা মাতৃ-ক্রোড়ে 
নিদিত শিশুর মুখের ন্যায়, নিরুপদ্রব শান্তিতে পরিপুর্ণ ! চাহিয়া চাহিয়া 
রহিলাম, মনে হইল সেই দেবশিশু জগত-জননীর কোলে ঘুমাইয়! পড়িয়াছেন। 
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হায়! এ জীবনে কত মাহুষ হারাইলাম, মানুষ আসে মান্য যায়, সকল মাম 
ত মধুর স্বপ্নের স্মৃতির ন্যায় হৃদয়ে স্থতি রাখিয়া যায় না! কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে 
এ জীবনে কতকগুলি মানুষকে দেখিয়াছি ধাহারা যাইবার সময় ৪৯ কিছু 

রাখিয়। গিয়াছেন,__ধাহারা ভবধাম ত্যাগ করিলেই অন্তরাত্বা বলিয়াছে, 
“হায় কি দেখিলাম, কি সঙ্গই পাইয়াছিলাম, এমন মান্য আর কি দেখিব !” 
সে দিন ফাড়াইয় ধাড়াইয়া কাদিলাম, আর ভাবিলাম এই সেই দলের .একজন 
মান্গষ গেলেন। 

যথ1 সময়ে আমর! বহুসংখ্যক ব্যক্তি নগ্রপদে তাহার মৃত-দেহ বহন করিয়া 
শ্বশানাভিমুখে যাত্রা করিলাম । সেদিন কি কেবল শরৎকুমীর ও বসন্ত- 
কুমার পিতৃকৃত্য করিতে গেল? তাহা নহে; আমরা অনেকে পিতৃকৃত্য 
করিতে গেলাম । পথে আরও অনেক লোক জুটিল। জনতা! দেখিয়া লোকে 
বলে-_“কে যায় ? কে যায় ?”-উত্তর,__“রামতন্ লাহিড়ী যান?” অমনি 
শিক্ষিত ভদ্রলোকের মুখে একই বাণী--“যা* দেশের একট! সাধুলোক গেল ।” 
রোমের পোপ অনেক খ্রীষ্টায় নর নারীকে সাধু উপাধি দিয়াছেন__ইহাকে 
সাধারণ লোকে “সাধু” উপাধি দিয়াছিল। ক্রমে আমরা শ্শান ঘাটে 
পৌছিয়৷ তাহার নশ্বর দেহ চিতানলে অর্পণ করিলাম ; অবিনশ্বর যাহা, তাহা 
অমৃতের ক্রোড়ে অগ্রেই আশ্রয় লইয়াছিল। 

যথা সময়ে শরৎকুমার ও বসন্তকুমার বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া পিতার 
আগ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিলেন। যে মঙ্গলময় পুরুষের প্রতি লাহিড়ী মহাশয় 
জীবদ্বশায় অবিচলিত আস্থা রাখিয়াছিলেন, তাহারই অর্চনাপুর্ববক শ্রাদ্ধ ক্রিয়া 
সম্পন্ন হইল। সভাস্থলে রাজ। প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার মহেন্লাল 
সরকার, মিঃ কে. জি. গুপ্ত প্রভৃতি পরলোকগত সাধুর অন্ুরক্ত ব্যক্তিগণ 
অনেকেই উপস্থিত ছিলেন । শ্রাদ্ধস্থলে একজন বন্ধু আমাকে কানে কানে একটি 
চমৎকার কথা বলিলেন। তাহা এই--“গওরূপ চরিত্রের আলোচন। করিবার 
সময় ইহা! দেখিতে হইবে অপরে তাহাদিগকে কি ভাবে দেখিয়াছে, তাহাদের 
কোন কোন বিষয় স্থৃতিতে রাখিয়াছে। ইহারা অধিক কিছু না করিলেও 
যে স্থতি রাখিয়া যান তাহাই জগতের পক্ষে অমূল্য সম্পদ।”” ঠিক কথা! 
ঠিক কথা! মহাজনের সহিত সামান্য মানবের তুলনাতে যদি অপরীধ ন! 
হয়, তাহ! হইলে বলি, কোটি কোটি নরনারীর পুঁজিত বুদ্ধ বা ষীশ্ড জগতে কি 
কাজ করিয়াছিলেন? তাহাদের কাজের . কথা *রলিতে গেলে দুই কথাতেই 
শেষ হয়। কিন্তু সেখানে তাহাদের মহত্ব নহে; লোকে তাহাদের সঙ্গে 

মিশ্য়া, তাহাদের কাছে বসিয়া, যাহা দেখিয়াছিল ও যাহা মনে রাখিয়াছিল, 
তাহাতেই তাহাদের মহত্ব। লাহিড়ী মহাশয়ের স্তি তেমনি শত শত হৃদয়ে 
রহিয়াছে । এইমাত্র প্রার্থনা সেই স্বতি আমাদের হৃদয়ে বাস করুক ও 
আমাদের চক্ষের আলোক হউক । 
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শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন বন্ুর পত্র 

১। ইংরাজী সন ১৮৫২ সালে রামতঙ্গ বাবু উত্তরপাড়ায় ইংরাজী স্কুলে 
প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ইহার পুর্ব্বে তিনি বর্ধমান স্কুলের প্রধান 
শিক্ষক ছিলেন। যখন উত্তরপাড়ায় আসেন তখন তীহার বয়স প্রায় ৪০ 
বৎসর হইয়াছিল কিন্তু তীহাকে বেশী বয়সের দেখাইত। ১৮৫৬ সালের 
শেষে এক “্বংসরের অবসর লইয়া স্বাস্থ্যলাভের জন্য তিনি সপরিবারে 
নৌকাযোগে পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করেন। ১৮৫৭ সালে সিপাই বিজ্রোহ 
উপস্থিত হওয়াতে ত্বরায় তাহাকে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে হয়। ১৮৫৮ 
সালে কলিকাতার দক্ষিণ রসা স্কুলের তিনি প্রথম সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত হন। 
এখান হইতে অল্প দিন মধ্যে তিনি বরিশাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক হন। 
বরিশালে প্রায় এক বৎসর কাল থাকিয়া ঞ্্নগর কালেজের স্কুল বিভাগে 
দ্বিতীয় সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন এবং পৈতৃক বাসস্থান রুষ্ণনগরে বাস 
করিতে লাগিলেন । এখান হইতে ছুই বসরের অবসর লইয়! স্বাস্থ্যলাভের 
জগ্ত ভাগলপুরে বাস করেন। সেই খান হইতে কন্ম পরিত্যাগ পূর্বক 
পেনশন পাইবার প্রার্থনা করেন। অভিপ্রায় ছিল শেষ জীবন এ নগরে 
অতিবাহিত করিবেন। কিন্ত নানা কাঁরণে তাহাকে কষ্জমগরে ফিরিয়! 

আসিতে হইল। ইতিপূর্বে কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত বেলেডাঙ্গ! নামক পল্লীতে 
যে নৃতন গৃহ নিম্মীণ করিয়াছিলেন তাহাতে বাস করিতেন। পরে ম্যালেরিয়া 
জরের তাড়নায় ১৮৮০ লালে সপরিবাঁর কলিকাতায় আসিয়া বাড়ী ভাড়া 
করিয়া রহিলেন। অবশেষে তাহার মধ্যম পুত্র শ্রীমান শরৎকুমার লাহিড়ীর 
কলিকাতার বাড়ী প্রস্তুত হইলে তাহাতে ছুই বৎসর বাঁস করিয়! তিনি 
লোকান্তর প্রাপ্ত হইলেন। 

২। তিনি উত্তরপাড়ার স্কুলে নিযুক্ত হইবার পর নব্দীপ নিবাসী 

শ্ীষুক্ত দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য মহাশয় উচ্চশ্রেণীর ছাত্রবৃত্বি পরিত্যাগ 
করিয়া সামান্ত বেতনে এ স্কুলে দ্বিতীয় সহকারী শিক্ষকের পদ গ্রহণ 

করিলেন। রামতন্থু বাবুও তাহার অনুরূপ সহকারী পাইলেন। ভট্টাচার্য্য 

মহাশয়ের তাহার উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। স্কুলের উন্নতি সাঁধন জন্য 
তাহারা ছুই জনে কত চিন্তা করিয়াছিলেন ও প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহা 
প্রকাশ নাই। এ সময়ে স্কুলে প্রায় ২৫০ ছাত্র ছিল। প্রত্যেক ছাত্রের 



নাম, বাড়ী, অভিভাবক কে, তীহার অবস্থা কেমন, এ সকল সমাচার অল্প 
দিনের মধ্যে রামতন্গু বাবু অনুসন্ধান করিয়া জানিয়! লইয়াছিলেন। . 

৩। আমরা ষে কালে স্কুলে পড়ি, তখন ফুটবল, ব্যাটবল, জিমন্তাট্টিক 
প্রভৃতি খেলা ছিল না। কিন্তু অঙ্গ চালনার উপযোগী অন্ত প্রকার খেলা 
অনেক ছিল। ম্ুণকোট আর কপাটা বেশী চলিত। স্কুল বসিবার পূর্বে 
কিম্বা টিফিনের সময়ে স্কুল ভূমিতে খেলা হইতেছে দেখিলে রামতন্ বাবু প্রায় 
সেখানে উপস্থিত থাকিতেন 7; এবং মধ্যে মধ্যে তাহাকে হার জিতের মীমাংসা 
করিয়া দিতে হইত। 

৪| উত্তরপাড়ার স্থল বাটার উপরতবে রাত বাবু থাকিতেন। নীচে 
স্কুল হইত। পাঠের সময় কোন ঘরের দরজা! বন্ধ থাকিত না কিন্তু সকল 
কেলাশের পাঠ স্ুচারু রূপে চলিত। কোন কেলাশ হইতে একটু গোলমাল 
শব তাহার কানে গেলে অমনি আপন স্থান হইতে উঠিয়া সেখানে যাইয়া 
ঈাড়াইবা মাত্র সব স্থশৃঙ্খল হইয়া যাইত । পাঁচ শণ্টার মধ্যে তাহার এক 
মুহুর্ত বিশ্রাম থাকিত না। সমস্তক্ষণ সমভাবে মনোযোগী থাকিতেন; 
স্কুলের বালকগণকে যেন তিনি মুঠোর ভিতর রাখিতেন। স্কুলগৃহের ভিতর 
প্রবেশ করিলেই বোধ হইত যে, এখানে একটি মহৎ কাধ্য সম্পাদিত 
হইতেছে। 

৫| আহারের পর মানসিক চিন্তা অস্বাস্থ্যকর, এই জগত স্কুল বসিলে 
ছাত্রদের প্রথমে হস্তলিপি লিখিবার নিয়ম করিয়াছিলেন; এই সঙ্গে বানান 
শুদ্ধির কাধ্যও হইত। তিনি নিজে কি হ্থন্দর লিখিতেন, লেখার প্রত্যেক 
টান যেন তাহার অন্তর হইতে বাহির হইত। তাহার এত বয়স হইয়াছিল 
কিন্তু লিখিবার সময় কখনও হাত কাপিত না। 

৬। আধ ঘণ্টা লেখার পর পড়া আরম্ভ হইত। পড়ার প্রথম অঙ্গ 
আবৃত্তি। যতক্ষণ না উচ্চারণ শুদ্ধি ও যতিচ্ছেদ ঠিক হইত ততক্ষণ আবৃত্তি 
করিতে হইত। তিনি নিজে বার বার আবৃত্তি করিয়। শিখাইতে ক্রটা 
করিতেন না। পাঠের অনেক অংশ তাহার আবৃত্বি-গুণে আমাদের বোঁধ 
গম্য হইয়া যাইত। আবৃত্তির পর পণঠের ব্যাখ্যা আরস্ত হইত । শব্ের প্রতি-শব্ধ 
বলিতে পারিলে ব্যাখ্যা হয় না । প্রথমতঃ সহজ ভাষায় পাঠের অর্থ বলা 
হইত। তার পর প্রশ্ন দ্বারায় লেখকের ভাব ছাত্রগণের হৃদয়ঙ্গম করিবার 
চেষ্টা করিতেন। তাহার পর পাঠ্য বিষয়ের আনুসঙ্গিক যাহা কিছু থাকিত 
সে সমস্ত 'আলোচিত হইত। সময়ে সময়ে এত ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের তর্ক 
উপস্থিত হইত যে, অবশেষে চেষ্টা করিয়া শ্মরণ করিতে হইত আমরা কোন 
কোন পথ দিয়া পধ্যটন পুর্ব্বক পাঠ্য বিষয় হইতে এত দূরে বিচরণ করিতেছি। 
এমন করিয়া পড়িতে গেলে বেশী পাতা শেষ হয় না। 

৭। ছাত্রের! যাহাতে আপন যত্বে শিখে, যাহাতে লেখাপড়ার প্রতি 
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তাহাদের স্থরুচি জন্মে এবং যাহাতে তাহারা শিক্ষার ফল কার্যে পরিণত 
করিতে পারে এই সকল বিষয়ে তীহ।র বিশেষ চেষ্টা ছিল। বলিতেন 
তোমাদের মনঃসিংহবে উত্তেজিত করিতে পারি:ল আমার কার্য সফল হয়। 
পাঠ্যপুস্তকের অতিরিক্ত ইংরাঁজী কবি বরণস, কাঁউপর, টমসন এবং কাঞ্ছেল 
হইতে কতগুলি স্থন্দর ও সরল কবিতা বাছিয়। আমাদের পড়াইতেন। 
মিপ্টনের কোমস হইতে অনেক অংশ পড়াইয়াছিলেন। ছাত্রের। যাহাতে 
ইংরাজী সাহিত্যের রসাস্বাদন করিতে পারে এ বিষয়ে তিনি বড় যত্গীল 
ছিলেন। যখন তিনি কোন কবিতা আবৃত্তি করিতেন তাহার মুখমণ্ডল 
আরক্ত হইত; এবং হৃদয় ভাবে পরিপুর্ণ হইত । তাহার সঙ্গে আমাদেরও 
উৎসাহ বৃদ্ধি হইত। কতদিন বৌধ হইত টিফিনের ঘণ্টা বড় শীন্র বাজিয়া 
গেল। ছাত্রদের চিত্ত আকর্ষণ করিবার তাহার এক অসাধারণ শক্তি ছিল। 
যেন সকলেপ মন স্থত্রে গাঁথিয়া আপনার হাতের ভিতর ধরিয়! রহিয়াছেন। 
আন্তরিক অকৃত্িম স্নেহ এই শক্তির মূল। উত্তরপাড়ার স্কুলগৃহে প্রতিষ্ঠিত 
প্রস্তর ফলকে তাহার জনৈক ছাত্র অতি বিশদ ভাবে তাহার শিক্ষার উদ্দেশ্ঠ 
প্রকাশিত করিয়াছেন। 

৮। তীহার অধ্যাপনার অনুরূপ বিবরণ, নিম্নলিখিত কয়েক ছত্রে 
স্পষ্টবূপে প্রকাশিত আছে বলিয়া সেই ছত্রগুলি ইংলগ্ডের প্রসিদ্ধ শিক্ষক 
আরনন্ড সাহেবের জীবনচরিত হইতে উদ্ধত করিলাম 7 
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বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 
৯। ছাঁন্রগণের প্রতি তিনি সাতিশয় সহিষ্ণু ছিলেন। যদ্দি ছাত্র 

প্রকৃত অবস্থা তাহাকে জ্ঞাত করিত তবে তাহার শত দোষ ক্ষমা! করিতেন 
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কখনও বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না; বরং ছুঃখ প্রকাশ করিতেন। কিন্ত 
তাহার কথ! মিথ্যা কিন্বা গ্রবঞ্চনা জানিতে পারিলে তাহার বিরজ্তির সীমা! 
থাকিত না। 

১০। অধ্যাপনা এবং অধ্যয়ন যে কি গুরুতর কার্য তাহার অঙ্গগ্রহে 
আমরা তখন যৎকিঞ্চিৎ অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। তখন যে একটি 
শ্রেষ্ঠতম কার্যে আমরা নিযুক্ত ছিলাম এবং এই কাধ্য সম্পাদনের উপর. 
আমাদের ভাবী জীবনের স্থুখ দুঃখ নির্ভর করিবে এই জ্ঞানও তাহার কপায় 
কতক পরিমাণে লাভ করিয়াছিলাম। 

১১। এই সময়ে কয়েকজন প্রধান শিক্ষক বর্তমান ছিলেন। বারাসাতে 
প্যারীচরণ সরকার, হুগলীতে ঈশানচন্ত্র বন্দোপাধ্যায় বোয়ালিয়াতে 
হরগোবিন্দ সেন এবং হাওড়ায় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়। ইহার! 
রামতন্থ বাবু অপেক্ষা পাগ্ডিত্যে শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন। কিন্ত অধ্যাপনায় 
তাহার! কেহ তীহার সমকক্ষ ছিলেন কি না তাহা স্্দহ | শিক্ষা বিভাগের 
কর্তৃপক্ষের তাহার বড় গুণগ্রাহী ছিলেন । 

১২। রামতন্থ বাবুর অধ্যাপন! শ্রেষ্ঠতম হইবার আর একটি কারণ 
ছিল। ছাত্রদের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আপনাকে সর্বদা শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ 
চেষ্টা করিতেন। তিনি চিরজীবন ছাত্র ছিলেন। লোকে ধন মান লাভের 
জন্য যে প্রকার অধ্যবসায় ও আগ্রহ প্রকাশ করে, তিনি জীবনের উৎকর্ষ 
সাধন জন্য ততোধিক করিতেন। নিরন্তর এই উদ্দেশ্টের প্রতি তাহার লক্ষ্য 
ছিল; এবং শেষ জীবন পধ্যন্ত তাহার এই আশার নিবৃত্তি হয় নাই। 

১৩। হিন্দু কাঁলেজের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উততীর্ণ হইয়া এ কালেজে প্রথমে 
তিনি শিক্ষকত! কাধ্য গ্রহণ করেন। তাহার সমপাঠীরা বড় বড় করে নিযুক্ত 
হইলেন। তিনিও ইচ্ছ। করিলে তাহাদের মৃত কার্য পাইতেন। কিন্ত স্বদেশে 
উত্তম শিক্ষকের কি গুরুতর অভাব তাহা বিশেষরূপে হৃদয়ুঙ্গম হওয়াতে, 
তাহা! মোচন করিবার জন্য ধন মানের অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া অধ্যাপন। 
কার্ধ্য গ্রহণ পূর্বক তাহাতে আত্মসমর্পণ করেন; এবং কায়মনোচিত্তে এই 
কাধ্য চিরজীবন করিয়াছিলেন। * | 

১৪। অর্দ শতাব্দী পুর্বে তিনি অধ্যাপনার যে আদর্শ দেখাইয়| যান 
তাহার কিয়দংশ আজ কাল শিক্ষা বিভাগে প্রচলিত হইবার উপক্রম 
হইতেছে। রী 

১৫। “রামতন্গু বাবু দীর্ঘাকার কিন্ব! খর্ববাকার পুরুষ ছিলেন না, যৌবন- 
কালে বেশ বলিষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু অকালে তাহার শরীর শিথিল হইয়া 
পড়িয়াছিল। আমাদের হাত টিপিয়া বলিতেন, 1785 10285! তাহার 

যৌবনকালের যে ছবি আছে তাহ! দেখিয়া কেহ অনুভব করিতে পারে না 
যে, ইহা তীহার ছবি, কারণ এ ছবিতে তাহার বদনমগ্ুল উপর নীচে লা 
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দেখায়। কিন্তু আমরা কখন তাহার” ওরূপ চেহারা দেখি নাই। আমর 
যত দিন দেখিয়াছি তাহার মুখমণ্ডল গোলাকার দেখিয়াছি। চেহারার 
এত পরিবর্তন অন্ত বোন ব্যক্তির পক্ষে ঘটিয়াছে কি না বলিতে পারি 
না। কয়েক বৎসর হইল তীহার একখানি ছাপার ছবি প্রকাশিত 
হইয়াছে। তাহাতে তাঁহাকে যত স্থুলাকার দেখায় বস্তত তিনি তত গ্ুলাকার 
ছিলেন ন। 

১৬। শরীর রক্ষার জন্য তিনি সাতিশয় যত্ববান ছিলেন। মধ্যে মধ্যে 
বলিতেন ঈশ্বর যাহা কূপ করিয়া! দিয়াছেন তাহা! অবহেল! করিয়া কেন 
হারাইৰ। এই যত্বের গুণে তিনি দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন এবং কোন প্রকার 
গীড়ায় কখনও কষ্ট পান নাই। আহারাদি সম্বন্ধে বড় সতর্ক ছিলেন এবং খাস্ 
সামগ্রীর দোষ গুণ বিবেচনায় বড় বিচক্ষণ ছিলেন। শেষ্ বয়স পর্য্যস্ত ইন্জরিয় 
সকল সবল ছি । তীহার দাত একটি বই পড়ে নাই। শ্রবণশক্তি এমন 
স্থুশিক্ষিত ছিল যে, কোন শব্ের উচ্চারণে সামান্য ব্যতিক্রম হইলে বোধ হইত 
ষেন তাহার কর্ণকৃহরে আঘাত লাগিল। বুদ্ধ বয়সে বালকের ন্যায় নিদ্রা 
যাইতেন। রাত্রিতে কেমন ঘুমাইয়াছিলেন এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে হাসতে 
হাসতে বলিতেন একবারও পাশ ফিরিতে হয় নাই। 

১৭। যতক্ষণ জাগিয়! থাঁকিতেন কখন নিক্ষন্ব' থাকিতেন না; কোন না 
কোন কার্যে ব্যস্ত থাকিতেন। পত্র লেখা, 11975 লেখা, অভ্যাগত বন্ধু- 
গ্রণের সহিত আলাপ করা' শিশুসন্তানদের সহিত খেলা এবং কাক ও চড়াই 
পাখীদের রুটীর টুকরো খাওয়ান, এমনতর একটা না একটা কার্যে ব্যাপৃত 
থাকিতেন। যদি কোনও কর্ম করিতে অক্ষম হইতেন তবে বন্ধুগণের বিষয় 
চিন্তা করিতেন। ৬রামগোপাল ঘোষ মহাশয় তাহার সহাধ্যায়ী বাল্যবন্ধু 
ছিলেন। তীহাঁর সহিত গাঢ় হৃগ্ভত! ছিল। শুনিয়াছি যে, রামগোপাল 
বাবুর মৃত্যুশধ্যার পাঁশে বসিয়া তিনি বালকের ন্যায় কাদিয়৷ ফেলিয়াছিলেন। 
উক্ত মহোদয়ের মৃত্যুর পর তাহার সম্মানার্ঘ যে সভা হয় তাহাতে অনেক 
বিশিষ্ট ব্যক্তি বক্তৃতা করেন, তন্মধ্যে রামতন্ছ বাবুর বক্তৃতা সর্বোৎকৃষ্ট 
হইয়াছিল। রূসিককৃষ্ণ মল্লিক নামক তাহার অন্য এক বন্ধুর উপর তাহার 
সাতিশয় শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। তাহাকে গুরুর ন্যায় দেখিতেন এবং তাহার 
শিক্ষক ডিরোজিও সাহেবের প্রশংস! তাহার মুখে ধরিত না । 

১৮। এত লোক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত। অভ্যাগত 

ব্যক্তির প্রতি তাহার বড় অমায়িক ভাব ছিল। তাহাদের নাম বাড়ী আর 
কি উপলক্ষ্যে কোন স্থানে তাহাদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়, এত সমাচার কি 
করিয়! তাহার মনে থাকিত বলিতে পারি না। একদ্রিন দুই তিনটি ব্যক্তি 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন । তাহাদের দেখিয়া তিনি একটু ক্ষুঃ 
হইয়া বলিলেন তোমাদের চিনিয়াছি কিন্ত নাম মনে পড়ে না। তোমরা 

০ 
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বরিশাল স্কুলে কোন কেলাসে পড়িতে । তীহারা বলিলেন তৃতীয় শ্রেণীতে 
প্রায় ২৭ বৎসরের পর তাহার! সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। , 

১৯। তাহার মুখমণ্ডল সর্বদা আনন্দপুর্ণ থাকিত দেখিলে ধোধ হইত 
যেন আনন্দ উথলিয়! পড়িতেছে, হৃদয়ে ধরে না। সাংসারিক বেদনা তাহার 
ভাগ্যে কিছু কম পরিমাণে পড়ে নাই। অভিভূত কর! দূরে থাকুক উহা 
তাহাকে স্পর্শও করিতে পারিত না। আমি দূরে থাকিলে আমাকে পত্র 
লিখিতেন) একখানি চিঠির কাগজ লইয়া তাহাতে প্রত্যহ খানিক খানিক 
লিখিতেন। চারি পৃষ্ঠা পুর্ণ না হইয়া গেলে পত্র ডাকে দিতেন না। এমন 
এক পক্জে এই সমাচার পাইলাম-_০০: 2৪১৪০০০1961 160 ০921:085. 

পত্রখানি কয়েকদিন ধরিয়া লিখিতেছিলেন। একদিনের বিবরণে এ কথা 
লেখা ছিল। তাহার পর দুই একদিনের বিবরণ লিখিয়া তরধানি ডাকে 
দেন। নবকুমার তাহার জোষ্ পুত্র । 

২০। ইংরাজি সাহিত্যের তিনি একজন উচ্চতর টি ছিলেন। 
ইদানীং নিজে পুস্তক পড়িতে পারিতেন না। পড়িয়া শুনাইলে বড় স্থখী 
হইতেন। কাব্য, নাটক, ইতিহাস, অথব! ধন্মশান্ত্র সকল পুস্তক তাহার নিকট 
আদরণীয় ছিল। কোন মহৎ ভাব অথবা অসাধারণ সাহস কিম্বা অধ্যবসায়ের 
বিবরণ শুনিলেই তিনি অমনি সংযত হইয়া বসিতেন) তাহার মুখমগ্ুল 
উজ্জল হইয়! উঠিত; এবং সেই স্থানটি পুনরায় আবৃত্তি করিতে বলিতেন। 
সময়ে সময়ে ভাবে এত মোহিত হইতেন যে, আর শুনিতে পারিতেন না, 
পাঠ করা বন্ধ করিতে হইত। 

২১। মৃত্যুর কয়েক মাস পুর্ব্বে এক দিন তাহাকে বিমর্ষ দেখিয়াছিলাম। 
সাক্ষাৎ করিতে গেলে যেমন আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া নানা প্রসঙ্গে কথোপ- 

কথন করিতেন তাহা করিলেন না। দুর্বলতা বশত: এরূপ কাতর হইয়া 
ছিলেন। কি গ্রকারে এ জড়তা আশু নষ্ট হয়, এই ভাবিয়া আমেরিকার 
স্বাধীনতা! সম্বন্ধে চ্যাটাম সাহেবের বিখ্যাত বন্ভৃতার প্রথম বাক্যটি আবৃত্তি 
করিলাম । শুনিবামাত্র ভিনিষউঠিয় বসিলেন এবং পরবর্তী দুই তিনটি বাক্য 

নিজেই আবৃত্তি করিয়া গ্ররুতিস্থ হইলেন) পরে আমাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ 
ধরিয়া নানা বিষয়ের কথা কহিয়! বিদায় দিলেন । 

২২। রামতন্গ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জগ্ঠ তাহার বেলেডাঙ্গার 
বাটাতে কয়েকবার গিয়াছিলাম। সেখানে তত্র কনিষ্ঠ সহোদর ৬কালীচরণ 
লাহিড়ী ডাক্তার মহাশয় ও তাহার মাতুলপুত্র ৬কার্ডিকচন্দ্র রায় দেওয়ান মহাশয় 
ছুই' জনের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলাম। তাহারা কি অমায়িক লোক 
ছিলেন ! চিকিৎসা সম্বন্ধে ও প্রদেশে কালীচরণ বাবুর এমন স্থখ্যাঁতি ছিল যে, 
লোকে ভাবিত তাহার দর্শন পাইলেই রোগীর অর্ধেক রোগ আরাম হইয়া যায়। 
দেওয়ান মহাশয় যেমন স্ুপ্র। ছিলেন তেমনি গুণবানও ছিলেন। অনেক 
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ত্র সহকারে তিনি গীত বিদ্যা শিখিয়াছিলেন এবং তাহার গলাও বড় 
মধুর ছিল। অঙ্গরোধ করিতেই ভিনি গান শুনাইতেন। বঙ্গভাষায় তাহার 
যায় প্রাঞ্জল লেখক অতি বিরল। কৃষ্গর নিবাসী ৮হরিতারণ ভট্টাচার্য্য 
মহাশয় রামতন্ বাবুর একজন ছাত্র ও পরমবন্ধু ছিলেন। তিনি পুত্রের 
ম্যায় রামতঙ্ বাবুর সমস্ত অভাব মোচন করিতে সাধ্যমত ক্রটী করিতেন না। 
তাহার হৃদয় বড় কোমল ছিল। তিনি হ্ৃাগত আনন্দভরে জীবনযাত্রা 
অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। 

২৩। রামতন্গ বাবু কোন প্রচলিত ধর্সম্প্রদায় ভৃক্ত ছিলেন ন1। 
ঈশ্বরের প্রতি তাহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল; এবং জীবনের প্রত্যেক কাধ্য 
তাঁহারই কার্ধ্য মনে করিয়। সম্পাদিত করিতেন । উপাঁসনার কোন নির্দিষ্ট 
স্থান অথবা সময় ছিল না। তাহার উপাসনার মর্শ __ 

2৬ টি »*1300 11096 

1155211 1) 17170, 1) 1151)6 176181015 | 

(00102 01001), ০য001555152 5112106, 00056 [719 7019156. 

২৪ | যখন উত্তরপাড়ার ইস্কুলে নিধুক্ত হন তাহার পুর্কে তিনি 
যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করেন। এই ব্যাপারে তাহাকে সামান্য যন্ত্রণা সহা 
করিতে হয় নাই। একদিকে পিতীমাতী, কুটুণ্ স্বজন এবং সমাজ; অপরদিকে 
কর্তব্যকর্্ম। ছুই দিকেই গুরুতর টান। একটি টান ছিন্ন না করিলে আর 
রক্ষা নাই। এই সন্কটে পড়িয়া কোনদিক আশ্রয় করিবেন তাহা স্থির করিতে, 
তাহাকে কি দারুণ প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল তাহ! আমরা অন্ভব করিতে 
পারি না। কারণ অদ্ধ শতাব্দী পুর্ব্বে সমাজ-বন্ধন অতিশয় দৃঢ় ও নিষ্ুর 
ছিল। কোন ব্যক্তির আচার ব্যবহারে চুলমাত্র ব্যতিক্রম লক্ষিত হইলে, 
তিনি অপর সাধারণ সকল লোকের বক্র দৃষ্টিতে পড়িতেন। এমন সময়ে 
কর্তব্যের উপরোধে, পিতামাতা ও সমাজের টান ছি'ড়িয়া সর্বত্র উপহাসাস্পদ 
হইয়া, কুটুন্ব স্বজনের চক্ষুঃশূল হইয়া এবং দাস দাসী বজ্জিত হইয়! সংসারযাত্রা 
নির্বাহ করা, অসীম সাহসের কার্য তাহার সন্দেহ নাই। এমন সংগ্রাম 
সকলের ভাঁগ্যে ঘটে না । ধাহাদের ঘটে তাহাদের মধ্যে অনেকে রণে ভঙ্গ 
দিয়া মৃতপ্রায় হইয়া জীবনযাত্রা অতিবাহিত করেন। অনেকে সন্ধি স্থাপন 
করিয়া কৃত্রিম শান্তিলাভে প্রবোধিত হন। অবশেষে অনেক মন্াস্তিক 
বেদনা! সহা করিয়া রামতন্গ বাবু সংগ্রামে জয়লাভ করিলেন। সত্যের এবং 
কর্তব্যের জয় হইল, তিনিও শাস্তিলাভ করিলেন। : 

২৫। যজ্ঞোপকীত ত্যাগ করা তীহার ইট্টমন্ত্রেরে অনুরূপ কার্ধ্যই 
হুইয়াছিল। "0০ 188৮ 19 10616 200. 1985 056 195 6০ (304. 

এই মন্ত্রের উচিত কার্য তাহার জীবনের প্রতিদণ্ডে সম্পাদিত হইত। 
২৬। প্রকান্তে তাহার জীবন যেন একটি তরঙ-শূন্য শ্রোতন্বতী মৃদুমন্দ 



৬৪৮ অতিরিক্ত 

গ্রমনে সাগর গর্ভে প্রবাহিত হইতেছিল। কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে কিরূপ দারুণ 
সংগ্রাম চলিয়াছিল, কিরূপ অধ্যবসায় ও দৃঢ়তা অথচ সহিষুতা! সহকারে, 
তিনি মনোবৃত্তি সকলের প্রশমন করিয়া তাহাদিগকে সর্বদ] কর্ত্ব্যর পথে 
প্রণত করিতে পারিয়াছিলেন, তাহ! অমন্ুভব করা স্বকঠিন। অস্তরে এরূপ 
আলোড়িত হইয়াও, তিনি সর্বদা বালোচিত আনন্দ ও আশাপুর্ণ হৃদয়ে 
ফ্রবতারার ন্যায় অবিচলিত থাকিয়া, চির-জীবন ইষ্টমন্ত্রের সাধনা করিয়া 
গিয়াছেন। 

২৭| এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ তাহার জীবনচরিতের সামান্য আভাস মাত্র । 
আক্ষেপের বিষয় এই যে, ইহার মহত্বের সহত্রাংশের একাংশও বুঝিতে পারি 
নাই এবং যত্কিঞ্চিৎ যাহা অনুভব করিতে পারিয়াছি, তাহার শতাংশের 
এক অংশও স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিতে পারিলাম না। 

২৮। যখন দেশে পুরাতন কুপ্রথ| সকল তিরোহিত হইবে/ যখন মধ্যবিত্ত 
ব্যক্তি সকল ঘোর মোহনিত্রা হইতে জাগরিত হইবে, তখন “৮৮2 9081] ঘা 
00: 2৮6 25911), 2100. €0 10016 700100959, 91901 01015 108,951018106 

810 09010019955 5010161 01 ৪. 01101091701, 100, ্ ্ ঈ 

ক্ষ ্ট ঈ্গ ঈ ক *% রং %. 1820. 2:£911796 

002 50152152610], 0: 006 010. 11009591016 01] 50 061 1086619 ; 

₹৮৪£০০৫ 1 011 172 1911, 9560. 10 ৮710 5001) 910121010. 2100 110- 

170210151791016 23০21121709 0: 910210165 200 50061050, 

শ্রীক্ষেত্রমোহন বস্তু দাস 
কলিকাতা সন ১৩১০ সাল, ৩০এ কাণ্তিক 
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ঘর রামভু লাহিটী মহাশয়ের 
ঈীবনের ঘানাবলী 

বামতন্গ লাহিড়ী__জন্ম, ৩৩, মাতামহকুল ২৭_-৩১, বিদ্যারস্ত ৩৪, 
কলিকাতা আগমন ৪৪, হেয়ার সাহেবের নিকট গমন ৪৬ হেয়ারের স্কুলে 

'প্রবেশ ৪৮, সহাধ্যায়ী ৫০ বিদ্যালঙ্কারের বাসায় অবস্থান ৫১, পিতার মাতুল- 
পুত্র রামকান্ত খ! মহাশয়ের আ.লয়ে স্থিতি ৫২, দিগঞ্থর মিজরের সহিত বন্ধুত্ব ৫২, 
'হিন্দুকালেজে প্রবেশ ৮৩, হিন্দুকালেজের সহাধ্যায়ীগণ ৮৩ জ্যে্ঠতাত ঠাকুরদা 
্লাহিড়ীর গৃহে অবস্থিতি ৮৮ ছাঁত্রবৃত্তি লাভ ৮৯, ওল!উঠা রোগে আক্রান্ত ৯০) 

ছিন্দুকালেজে শিক্ষকতা গ্রহণ ১৩৭, শ্তামাচরণ সরকারের সহিত বন্ধুত্ব ও 
একত্র অবস্থান ১৩৮, ভ্রাতৃম্নেহ ১৩৮, ১৩৯, বন্ধুবর্গের সহিত রামগোপাল 

দোষের গৃহে সংপ্রসঙ্গ ১৪৩, হেয়ারের বিয়োগে শোক ১৫২, স্বাভাবিক বিনয় 
১৬৩ জ্যোষ্টভ্রাতা কেশবচন্দ্রের মৃত্যু ১৫৯, তৃতীয়বার দার পরিগ্রহ ১৫৯, 
বত গীড়া, মাতৃসেবা, মাতার স্বর্গারোহণ ১৬০, দ্বিতীয় শিক্ষক হইয়া 
্ নন রে গমন ১৬০, বন্ধুবর্গের উপহার ১৬০, অধ্যাপনার প্রণালী ১৬১, 
স্্ুবোধিনীর সম্পর্কত্যাগ ১৬৪, কষ্ণনগরে নানংবিধ আন্দৌলন, মনোকষ্ট, 
মাষ্টার হইয়া বর্ধমানে গমন ১৬৯, উপবীত পরিত্যাগ ১৭৬, 
তজ্জন্য সামাজিক নিধ্যাতন ১৭৭, উত্তরপাড়া স্কুলে গমন ১৭৮, বিদ্যাসাগর 
মহণশয়ের বন্ধুত্ব ১৭৮, কন্যা লীলাবতী ও ইন্দুমতীর জন্ম ১৮৬, স্কুলের 
ছাঞ্জগণের শ্রদ্ধা ও ভক্তির নিদর্শন, প্রস্তর-ফলক ১৮৭, ৰারাসাতে বদলি 
হুইয়া গমন, কর্তব্যান্ছরাগ ১৯২, দ্বিতীয় বার কৃষ্ণনগর কালেজে গমন ২১৬, 

রলাপাগলা স্কুলে শিক্ষকতা, পাঠনার রীতি ২১৬, ২১৭, তথা হইতে 
'ক্রিশালে হেডমাষ্টার হইয়া গমন ২১৮, পুনরায় কষ্ণনগরে আগমন ও পেন্গন 
জান্ত। কৃষ্ণনগর কাঁলেজের" প্রিন্সিপাল মিঃ আলফ্রেড স্মিথের মন্তব্য 
২১৮ প্রফেসার উমেশচন্ত্র দত্তের প্রতি শ্রদ্ধা ২১৯, পিতা রামকৃষ্ণ লাহিড়ীর 
্বর্গারোহণ; পুত্র শরৎকুমীর ও বসম্তকুমারের জন্ম ২২০, লাহিড়ী মহাশয়ের প্রতি 
কৃষিধর দীনবন্ধু মিত্রের ভক্তি ২৫১, ২৫২, গুরুভক্তি ২৫৯, কৃষ্ণনগরে জোষ্ঠা- 
কতা লীলাবতীর বিবাহ ৩১০, কৃষ্ণনগরের সাধারণ লোকের লাহিড়ী মহাশয়ের 

ভক্তি ৩১১, গোবরডাঙ্গ৷ নাবাঁলক জমীদারপুত্রগণের অভিভাবকতা1 ১৩, 
্রাঙ্গসমাজের মন্তব্য ৩১৩, ভ্রাতু্পুত্রী অন্নদায়িনীর বিবাহ ৩১৪, 

নি 

সগবন্তক্তি ৩১৫, সকলের প্রতি ভালবাস! ৩১৬, বিচারপতি ফিয়ারের লহিত 
পীঅত! ৩১৬, ভ্্রীশিক্ষায় আগ্রহ, চরিত্রের প্রভাব ৩১৬. ভক্তিভাব ৩১৭, 



৩৫২ রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনের ঘটনাবলী 

স্পষ্টবাদিতা ৩১৭, সদগুণগ্রাহিতা ৩১৯, জোষ্ঠপুত্র নবকুমারের দারকীা 

৩১৯ স্বাস্থ্য, পরিবারবর্গের পীড়া ৩২০ জামাতা ডাঃ তারিনীচরণের , ধু 
হত্যা ৩২১, নবকুমীরকে ভাগলপুরে প্রেরণ, কন্যা ইন্দুমতী দেবীর €সমাঝোগে 
মৃত্যু ৩২৩, সাধুপুরুষের লক্ষণ, শোকজয় ৩২৪, বিপদে ও শোকে বীর" 
ঈশ্বরে বিশ্বাস, জ্যেষ্টপুত্র নবকুমারের মৃত্যু ৩২৫, কৃষ্ণনগরের যুবরাজের অভ্ভি- 
ভাবকতা গ্রহণ ও নানা কারণে পরিত্যাগ, কলিকাতায় আগমন ৪১ 
অর্থকষ্ট, স্থযোগ্য ছাত্র কালীচরণ ঘোষের জদাশয়তা ও সাহায্য, বিনার্দীগর 
মহাশয়ের বন্ধুত্ব ৩২৯,৩৩০ দ্বিতীয়পুত্র শরৎকুমারের পাঠ পরিত্যাগ, বিদ্যাপীগর 
মহাশয় কর্তৃক মেট্রপলিটান কাঁলেজে লাইব্রেরীয়ানের পদে নিযুক্তি ৩৩০ 8 ' 
লাহিড়ী মহাশয়ের বাক্যে ও কার্যে সত্যপ্রিয়তা ৩৩২, ৩৩৩, শরৎকুমাের 
পুস্তকের ব্যবসা অবলম্বন ৩৩৪ কনিষ্ঠপূত্র বিনয়কুমারের ম্যালেরিয়া জর, 
তাহাকে লইয়া ভাগলপুরে গমন, তথায় তাহার মৃত্যু ৩১৫, ভন, 
কলিকাতা আগমন ৩৩৫, স্বাভাবিক বিনষ ৩৩৫) শরৎকুমারের বৈষয়িক উনি, 
ও বিবাহ ৩৩৫, কনিষ্ঠ কালীচরণের মৃত্যু ৩৩৭, পুত্রাধিক শিশ্ত কালী 
ঘোষের মৃত্যু ৩৩৭, শিষ্টাচীব ও ভত্রতা ৩৩৮, হেয়ার সাহেবের প্রতি তি 
৩৩৯, মহ দেবেন্ত্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ, পদভগ্ন, শেষদশা, স্বর্গারোহণ $%1 
লাহিডী মহাশয়ের প্রতি জনসাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধা ৩৪০। 
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